
صج*ًىووو

بزَفي!ط!صهموبخِغمج!يرا

لماهارلهصهمدص!أِإص!كللرإأإِلملمال!!مص1ا

الي؟اصصَ
!إ

صصهمرلم!رعرع!!ترلهص-لم،لم*لسرهم!*صَ

همئنلإ،!!ففهمئمالفمضأفافئ)

!ةَجّم؟َواَقإةي،واإلبَابِيَّهإرُجمرئيالَاعصنيَّهةَّي!اَلاإ

لهَأليص

رليِّيَلإرءيَيَحبحُرُلهرمخُ!إ!لهَصهَّا

وَالفَلسَفَةمُدَتسُالعَقِمدَة

لفَاهِزَلهإِليناَإلُعًيًئةيماَلُسوكاِتِاَسآاِلآَكِلُب

!زفراةَعِماَج

-

منُق!ا!ُأنيئئ!

رقةلشا1-راتالاصا
o-xrrovoبرهاتف \o:فامحى rvoct

!هووكبن!بنفص"
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لَرلىلَجَئايِفِرَثضصَفاوؤُث!!

ارتا*فىاي!الي
55صصص

ئِحُىىَ(!رًؤلفِىمِ!الئافهـمفِااِىف)

إلقَار!يخة(اولبمائهاَلبَابَّيإلرُجمريَّئييُريَّهءالَىالَا!لسِيَّه)

تَألي!

!ارليِّىباَّهَوُلإ!َكرصمهحَليع.رل

ةَفَسلَفاَوةَدِمحملاسزَدُم

لقَاهِن!ِهلنيَنلوَالغَرَبتَهةًيَماَلُمِإلاِتِاَمهاَراِلدًيمة

رَفَزألاةَعِماَج

،نبخبا!!!هيَجن

رتَاث-لهصَراالاصا
ه+33575:هاشى
ء+375ءح:فاكى
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.037فيَ+!هَرفييرب!فس

الملئث-لو!!يلاباممة

1111ا؟ا!1ا1!

للناشرمحفوظةالطبححقوقجميع

اكأولىالطبعة

م2004اهـ-،24

الصحابةمكتبة

44637ص!لمشار!فاكس73تلثمارا

بعيقالتامكنبة

493432شَهمم!س!فاكس9اعينالقاهر!4
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آ،صصآآ
حفيحصِب!للهِا

يُخْرِجَنَّلنَأمَّرَضٌقُلُوبِهِميِفالَّذِينََبِسَحأَمْ!

مُهَتْفَرَعَلَفْمُهَكاَنْيَوَألُءاَشَنْوَلَوبمأَضْغَانَهُمُْهَّللا

يَعْلَمُوَاللَّهُِلْوَقْلاِنْحَليِفْمُهَّنَفِرْعَتَلَوْمُهاَميِسِب

الْمُجَاهِدِينَنَعْلَمَىَّتَحْمُكَّنَوُلْبَنَلَوبمأَعْمَالَكُمْ

الَّذِينَإِنَّبمأَخْبَارَكُمْاَوُلْبَنَووَالصَّابِرِينَمِنكُمْ

مِنْالرَّسُولَوَشَافُواِهَّللاِليِبَسنَعوَصَدُّواكَفَرُوا

اًئْيَش.َهَّللايَضُرُّوانَلىَدُهْلاُمُهَلتَبَيَّنَاَمِدْعَب

بم!أَعْمَالَهُمْوَسَيُحْبِطُ

(32-29:محمد)سورة
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إلى:

المخلصينالعاملينوعلمائهالشريفالأزهر

ين.هدلمجاا

مهـو.سُبُلَنَالَنَهْدِيَنَّهُمْفِينَااوُدَهاَجَنيِذَّلاَومالو

اللّهُفألعَط!صحدَ

(96:العنكبوت)سورة
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+الكتابهذا+

والفلسفةالعقيدةفىالدكتوراةدرجةلنيلمقدمةرسالةالكتابهذاأصل

وقد،الأزهرجامعة-بالقاهرةللبنينوالعربيةالإسلاميةالدراساتكليةمن

وأجيزت.م0002فبراير10هـ-1941القعدةذو01الثلائاءيومفىنوقشت

الأفاضل:الأساتذةالسادةمنالمناقشةلجنةوتكونت"الأولىالشرف"بمرتبة

حجاؤب.اللهصكوض.!.آ-أ

الإسلاميةالبحوثمجمعوعضوبالكليةالمتفرغالأستاذ

الأسبق.الأزهرجامعةورئيس

.بم!يفلاإبواهي!م!هص.!.ا-م

البحوثمجمعوعضو،الأسبقوعميدهابالكليةالدينأصولقسمورئيسأستاذ

."سابفا"الإسلاميةللشؤونالأعلىالمجلسعاموأمين،الإسلامية

الظاهو.ب!صص!يس!حامصالأنووص!م.!.آليا-

.بالقاهرةالدينأصولبكليةوالفلسفةالعقيدةأستاذ

4الرماتهدهفىأشنةأممظءأقوألىمة9

فيالشريفللأزهرفيصلالملكةرْناجلمنحإرهاصشبهكانتالرسالة"ْهذه-أ

تمنحكانتأنبعد،علميةلمؤسسةالجائزةفيهاتمنحمرةأولوهي،م0002عامأول

فقط."للأفراد

.حجازياللهعوضا.د/

علىوقدرةقويةارادةوذو،الحقيقةعنالبحثفىنادربصبريتميز"الباحث-ب

.هذه،رسالتهفىجلياواضحَاذلكظهروقد،والتحقيقالتدقيق

الفيومي.إبراهيممحمدا.د/

أمينَامخلصَاشافاجادآجهايمبذلالباحثأنواحدةلحظةأشك"لا-ب

."..وثراء.بسخاءالبحثإعطاءفىواحدةلحظةيبخللمموضوعيا،

الظاهر.عبدعيسىحامدالأنورمحمدا.د/

وآلح!الم4آللهطم!او
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العشرين(القرنمنالثانىالنصف)فيالمنحرفةالفكريةالتياراتعلىالردفىالأزهرجهود

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!7!!

أ،يىأَا
حمفلمجصِب!للهِ

مة++مقلى

الذىالصمد،الفردالأحد،الواحد،الكائناتأمرومدبر،الاكوانخالقللهالحمد

ورسلهأنبيائه3"اخعلىوالسلاموالصلاةنظير،ولاشبيهولاولد،ولالهشريكلا

ومنالأبرار،أمتهوعلماءالأخيار،وصحبهالأطهار،اكهوعلىعدصنجممحمدسيدنا

أجمعين.الدينيومإلىسبيلهموسلكتبعهم

وبعد:

إشعاعولمعضاها،ووعىاستيعابلفظهافىكلمة:إنهعنهالعلماءاكابرقالفلقد

أدهارإلىسماعهاعندناذَالاتلتفت،خل!اتوودنياودينومكانزمانفهى،ووحى

الطويلة-الأدهارتلكخلالظلالذى"الشريف"الأزهرهوذلكم؟الزمانمنطويلة

الدين،علىالمعتدينغاراتيصد،م"أكاملاًوبدرًا،أشمشامخاراسخًاطودًا-يزالوما

الطريقلتعبدالظلمدياجيرتخترقساطعةأنوارهوتبزغ،والمسلمينالإسلامتراثويحفظ

بحارسيلقبغداحتى،والدينالعلمرسالة:رسالتههىوتلك،والراغبينللسالكين

الماضى،لعراقةفريدًاأنموذجًاوأضحى،والمتعلمينالعلماءوكعبةالعلموقبلة،الدين

رحيبةاَفاقإلىالمسلمونظلهفىيتطلعمرتجىوأملاًالحاضر،لمجدصادقًاوعنوانًا

،جسامبمهاممضطلعًاواقتدار؟وتمكنبقوةالثانيةألفيتهطريقيشقوهو،للمستقبل

،والأعواموالوقائعالأحداثبهتشهدالذىالعريقتاريخهعليهيوجبها،عظامومسئوليات

البقاءلهمكتوئالهاحملهبفضلوكان،والأيامالأقدارلهااصطفتهالتىرسالتهوكذا

كالبشر،لابشرًايخرقَيوصار،والأهراممصرنيلاسماسمهوفاق،والدواموالعزة

.الشبابوعزمالشيخوخةحكمةبينزاوجوا،الشيوخ:يسمونوشبابًا

وأوائلالميلادىعشرالتاسعالقرنمنتصفمنذوخاصة-المعاصرالعالمشهدولقد

منحرفة...واجتماعيةوسياسيةوعقائديةفكريةتياراتظهور-العشرينالقرن

وشاركتهم-،وغيرها...ووجوديةوماسونيةماركسيةمن،أوربابلدانفى،وعديدة
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العشرين(القرنمنالثانىالنصف)فىالمنحرفةالفكريةالتياراتعلىالردفيالأزهرجهود

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!بم!!

يهودية،استعماريةشيطانيةأصابعتحركهمكدمىوالقاديانيةوالبهائيةالبابية-الداخلمن

وأنأفكارهمتحبسأنوأبوا،الإسلاميةالديارداخلبسمومهاجميعهاقذفتماوسرعان

وعلى،الأرضيةالكرةأجناسمختلفبينوإشاعتهانشرهاإلىهدفوابل،فيهمتنحصر

كيانهميهددالذىالماحقوالخطرالكأداءالعقبةيعتبرونهالذى،الإسلامأبناءبينالأخص

والتوجيهالصدارةمكانعنزحزحتهعلىفعملوا،...!لقفمضاجعهم،واستقرارهم

.الفغَالالإيجابىالمثمر

لأداءالنهوضبها،القيامبعبءاضطلعالتىرسالتهمنطلقمنالأزهرعلىكانوآنئذ

الا!زهرىالصوتهذافىظاهرالواجببهذاالشعورصدىولعل،ذلكومواجهةواجبه

وهوالأزهر"إن:-الميلاديةالثلاثينات،الهجريةالخمسيناتمنتصففى-مناديًاهمثالذى

.(1)"000ويدرسهاالحديئةالمذاهبهذهإلىيدهيمذَنْاعليهيجبالإسلاممعاهدأعظم

الأزهردزرسالة:قالحيث-ىتعالاللّهرحمه-العيونأبىمحمودالشيخصوتوفى

شاذةحالهَالإسلامىوالشرقمصروفى،وأسرارهقواعدهوشرحالإسلامىالدينبيانهى

الشردتىفىظهرتالزرىالضعفهذاوفى..الخلقيالضعفلعواملالاستسلام:هي

،الإسلاميواثبون،الهوىوأصحابالزائفةالعقائدوذوى،الملاحدةمنجماعاتوالغرب

.(2)"أجنادهوتمزيقأحزابهوتفريق،بنيانههدمويحاولون

الله--رحمهسليمالمجيدعبدالشيخالأسبقالأزهرشيخبهطالبفيماأيفخاوظهر

الصحيح،وجههعلىالإسلاميعرضوالكىالبعوثيبعثأنيريدالأزهر"إن:قائلاً

.(3)"الشيوعيةعلىيردوالكىاللغاتتعلممنلهمولابد

صادقللشيخالفلفية"،والمذاهبالإسلام"روحمقال،م14TZ--&1354عامالسادسالمجلد:الأزهرمجلة(1)

ومن،العشرينالقرنأربعيناتفىالأزهريةالعربيةاللغةبكليةمدرشاصادقالشيخكانوقد،عرجونإبراهيم

القعدةذوعددالإسلاملواهمجلة:تنظر.الثالثللخليفةوافيةترجمةوهو،عفانبن"عثمانمؤلفاته

.عرجونالصادقمحمدالشيخغيرالعلمهذاأنإلىالإشارةوتجدر،(78)صم1947هـ-سبتمبر1366

;r)الأزهرمطبعةطيير،بضصرف(148)صالعيونأبىمحمودخي!ئلل،تارلخهفىنبذة:الأزهرالجامع

.(م1949-ـه1368)

3ص،م8/22/1951عدد"المصرى"بجريدة-اللهرحمه-سليمالمجيدعبدالثخالاكبرل!مامحديثمن(3)

الأزهر،.مشاكلعنالمصرىإلىيتحدثا!برالأستاذ8:عنوانتحت
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العشرين(القرنمنالثانيالنصف)فىالمنحرفةالفكريةالتياراتعلىالردفيالأزهرجهود
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...":الأزهرعنقالماضمنقالحينما-اللهرحمه-العقادالأستاذوصدق

المشرقاْهلعلىالمستنيرةالإسلاميةالعقيدةيعرضبأنمكانأحقالأزهروالجامع

.(؟)"...والمغرب

إمامنايكونومن...":قالحيث-الثهرحمه-الطنطاوىعلىالأستاذوكذلك

.(r>دين"أئمةالأزهرفىيبقلمإذاديننافى

...الإلحاديةالتياراتهذهلوثاتمنلوثةالإسلامىالمجتمعتمسفعندماثمومن

"الجمهورية،جريدةذىهىفها،ويواجههلذلكيتصدىكىالشريفالأزهرإلىيُهرع

"نناشد:تقول3ص"يقولون"القراءبابم9/22/1954الخميسعددفىالقاهرية

باللهالإيمانعدممن-الجامعةشباب-الثاببينانتشرماعلىيردواأنرهز!الاعلماء

"لواءمجلةوذكرت،"والكتابةالنشرطريقعنالعقيدةيثبتوانْاو...بكتبهولا

المجلةفىجاءفقد،رسالتهأداءفىرًصققديكونبذلكيقملمإذاالأزهرأن"الإسلام

tat,،م1955نوفمبرعدد - 4 5 rالأستاذلسانعلى"الإسلاملواء"ندوةباب

بالمرصاديقفونمخلصينعلماءيضمأنالطبيعىمنكانالأزهرأن"وعندى:البنامحمد

عنتخلفبهايقملمفإذا،الأولىرسالتههىهذهلأن...إلحادنزعةتحركهمنلكل

.،عملهفىوقصروظيفته

القاهرية"الأهرام"جريدةخرجت-عامًاثلاثينيقاربمابنحو-هذابعدأنهبيد

الثقافىدورهفىبتقصيرهالشريفللأزهراتهامًاتذكر،1'ص،ام7/25/985عددفى

."...العالمىالمستوىوعلى،المصرىالمجتمعداخل

عجيببقرار-تركيا-العلمانيةالدولإحدىخرجتأن-مؤخرًا-ذلكتلاثم

السبتعددالأخبار-!!الأزهر!جامعةبشهاداترسمئاالاعترافرفضهاوهووغريب

للعقادمقالمن(189)صم1947فبراير17هـ-1366الأولربغ26الاثنين(1VI)العددالرسالةمجلة(1)

.8وجامعةجامع8بعنران

تأخذونعمنفانظروادينالعلم"إن:بعنوانمقال(217)ص،م947Iفبراير24،(712)العددالرسالةمجلة(2)

.الطنطاوىعلىللأستاذ"دينكم
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العشرين(القرنمنالثانىالنصف)فيالمنحرفةالفكريةالتياراتعلىالردفىالأزهرجهود
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01997/8/rحياتهمونذرواأعمارهموأساتذتهاشيوخهاأفنىالتىالجامعةتلك-(1)م

الإسلامى،العالماْبناءبينالصحيحةالإسلاميةوالثقافةالعلومونشر،العلملخدمة

دخيل.منحرفكلمنوحفظها

مجالفىالزاخرةالأزهرعلومبحورمننقطةلدراسةحثيثادفعًاوجدتهنامن

الدكتور/الأستاذفضيلة،الجليلينأستاذىمنبتوجيه-!والفلسفة"العقيدةتخصصى

ماباستعراض-الفيومىإبراهيممحمدالدكتور/الأستاذوفضيلةحجازىاللهعوض

-ى!قاطقدر-العشرينالقرنمنالأخيرةالخمسينالسنواتفىالشريفالأزهرهمَذق

زعزعةتبغىمنحرفةتياراتمنالإسلاميةالمجتمعاتداهملماوتصدومواجهاتردودمن

وثوابتهالإسلامأسسمنوغيرهما،والنبوة،الألوهيةقضاياكانتولما،...عقائدهم

التىالمنحرفةالتياراتعلىالأزهرردودلبيانتناولىكانغيرها،علىالمقدمةهى

وردودمواجهاتلبيانفتعرضتلغيرها،تناولىعلىمقدمًاالقضايا،لهذهتعرضت

مزيدوسيأتى،والقاديانية،والبهائيةوالبابية،والوجودية،والماسونيةالماركسيةعلىالأزهر

حين.بعد-خاصةالتياراتهذهاختيارلسبب-بيان

هذالارتيادودوافعأسبابعدةأيضًاهناكقامتكما:الموضوعاختيارأسباب.

مقدمتها:فىيأتىالموضوع

الذى-الشريفرهز!الا-العظيمالعلمىالمعهدلهذاالوفاءعنالتعبيرصمحاولة-1

وعلمائه.شيوخهعلىأتتلمذوأن،أبنائهأحداكونبأنتشرفت

بعضفىممتازةندوةإلىاستمعأنهمن،(2)المبرزينالأزهرأعلامأحدذكرهما-2

72الاثنينليومبعددهاالمصريةالأهرامجريدةلرتالطبهعةلهذهالنهائيةالمراجعةأثناءأنهإلىالإشارةوتجدر(1)

نقلأفيهذكرت8تركيافىالأزهرضهادات5:بعنوانخبرأالأولىبالصفحةم2002ديسمبهر2هـ-1423رمضان

بوقفسيطالبأنهاعلنالحاكموالتنميةالعدالةحزبعنالتركىالبرلمانأعضاءأحدأنتركيا،فى"أنقرة،عن

منالصادرةبتلكالأزهرجامعةمنالأتراكعليهايحصلالتىالثهاداتمعادلةبعدميقضىالذىبالقرارالعمل

العلمانية.معاداةعلىيحرضالأزهرىالتعجأنبدعوى،الركيةالجامعات

-بتصرف273صالفكر"وحريةالياسةبين"الأزهركابهفىالبيومىرجبأحمدمحمدالدكتور/ففيلةهو(2)

،بالقاهرةالإسلاميةالبحوثمجمع.ط-الأولالكتاب-والعرونالخامةالنة-الإسلاميةالبحوث!للة

,&,1414Jم1993-ـه.
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أنهمغير،داشباعبإفاضةالعلميةالأزهرشؤونعنمتكلموهاتحدث،الا"وربيةالإذاعات

وعلق...الفلسفيةالدراساتيجافىالحديثالأزهرأنعلى-معارضدون-اتفقوا

لهملكان،الدراساتهذهيجافىكانالقدجالأزهرإن:الفضلاءهؤلاءقالولو:قائلاً

بدراسةشاهدةفكلياته:الحديثالأزهرأما،...صحتهعدمرغم-بعفالشبهة

الأزهريةالدرانسةمنموضعهاتجدالماديةالفلسفةإنبلاتجاهاتها،شتىفىالفلسفةفروع

هذافىالأزهرأساتذةمنالمتخصصينومؤلفات،الملزمةبالأدلةوتقييدًااًّدروتوضيحًا

والاشتهار.الذيوعموضعصارتالمجال

الراحلين-خاصة-الأزهريينالأعلامبعضجهودوإبرازالاحتفاءمحاولة-3

وعطائهم.مكانتهممعيتناسبمابفضلهمالتنويهمنينالوالمالذينالمخلصين

ومستقبلهم.لحاضرهمزادًاالأسلافمنالأخلافيأخذأن-4

الخمسة:التباراتهذهاختيارسببوأما.

.الشرقفىانتشازاالمذاهباْوسمع-كانت-الماركسيةأنفهو-أ

البيئةفىتغلغلااًعموهما،الغربفىانتشارًاالمذاهبأوسع:والوجودية-ب

رحمه-محمودالحليمعبدالدكتور/بصددهاقالوالتىالماركسيةوبالأخص،الإسلامية

وجهفىالأزهروقفدالقد:الثامنالإسلاميةالبحوثمجمعبمؤتمركلمتهفى-اللّه

،اليومالغزوهذاصوروأعنف،الغربمنأو،الشرقمنالآتىالفكرىالغزوتيارات

الإسلامىالعالمفىلهيروجونأتباعهأخذأنبعدوبخاصة،الماركسىالمذهبفىتتمثل

255ص،م1978-!1358عام05المجلدالأزهرمجلة"خادعةكاذبةأثوابتحت

."...والوجوديةالماركسية:العشرينالقرنفلسفات"أهم:(1)الباحثينأحدوقال

جسمفىتنخروأخذتاًّيرسنظامًالنفسهاابتدعتفلأثها:الماسونيةوأما-!

تحقيقفىالإنسانيةالشعاراتمستخدمة-المجتمعاتمنوغيرهبل-الإسلامىالمجتمع

.الأديانعلىالقضاءمنهاوالتى،الشيطانيةأغراضها

دونمصر-القاهرة-راديومكةوتوزيعثر45ص"الوجوديةآمعنى:كتابهفىالحفىالمنعمعبدالدكتور/(1)

تاريخهاذكرأرالطبعةرقمذكر
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فىالمسيرةالبهائيةوواصلت،الإسلاممنالنيلإلىفهدفا:والبهائيةالبابيةوأما-د

فىالأزهرواجب"عنة(1)القاهرية"اليوم!أخبارجريدةتساءلتحتى...لهمناهضتها

وما"بل،عليهابالردليقومبالأزهر-(2)الدورياتإحدىأهابتكما"...البهائيةمواج!ة

إنهحتى(3)"الإسلاميةالعقائدمنال!نيلتبغى-م1998سبتمبر-حيةالاَنإلىالبهائيةتزال

.(4)البهائيةالشريعةعنصاحبهيسألاستفتاءالقاهرية،"عقيدتىجريدةفىمؤخرًاصادفنى

فى(5)الباكستانعلماءأحدذكرهماالنفسفىوقعفقد:القاديانيةوأماهـ-

المجلاتفىالقاديانيةعنمقالاتعدة"كتبت:قالحيثالميلاديةالستيناتمنتصف

يريد-مجلسوخاصةالإسلامأمريهمهمنكلإلىالنداءوأوجه،الباكستانيةالأردية

مخالبمنالمسلمينإنقاذعلىيعملوابأن...بالقاهرةالإسلاميةالبحوث-مجمع

."القاديانيينوالمرتدينالكفرةهؤلاء

،عقائدهمنوالنيل،الإسلامتشويهتبغىالأخرىهىتزالماالقاديانيةفإنكذلك

فيهاتبث"الإنترنت"؟العالميةالمعلوماتشبكةعلىموقعمناكثرلنفسهاخصصتحيث

.(6)الإسلاموتش!هسمومها

جميعأتناوللمالمنحرفةالتياراتهذهعلىالأزهرلردودإيرادىفىأننىعلى

هذازيفيظهربماوأشهرها،أهمهاعلىاقتصرتبل،ذاكأوالتيارهذاوجزئياتمزاعم

"م0191-1842!،جيمس!وليمالأمريكىالبراجماتىالفيلسوفقولحدّعلىاليار،

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Aعدد 19 my/ r/? r.

.2ه-22ص،م19n1ومارسفبرايرعدد8الاعتصامآمجلةوهى

المانيافىالبهائيةاحنضان5:بعنوانتحقيق5/1998/9بتاريخالعرببةالنخة-العالمة"الملمون،جريدةتراجع

ا؟نمحابعلى

1999oمارسمن30هـ-1419الحجةذىمن13الثلاثاءعدد -) f)،علىالقبضخبرأيضًاصادفنىثم

ي!اير22عددبمصر،تصدرمتقلةجريدةوهىالأسبوعجريدةتراجع:مصرععيدمحافظاتب!حدىبهائيةخلية

)صه(.م2001

61طبتصرت14ص،وتحيلدراسات:القاديانية5:كابهفى-اللهرحمه-ظهرإلهىإحانالأستاذوهو

.م1983-ـه4014باكتان-لاهور-الةترجمانإدارةالفاضر

كتوبر17-ـه1418الآخرةجمادى16الجمعة663عددالعربيةالنسخة-العالمية8"المملمونجريدةيراجع

.التلفزيوية"الفضائيةلمحطتهموموقع...الإسلامعنيتحدثون،الأحمدية:بعنوانتحقين15ص،م1997
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ملحأنهلتعرفكلهالبحرماءتشربأنالضرورىمن"ليس:"هيجل،لفلسفةنقدهعند

ْ.(1)"قطرةمنهيكفيكبل،أجاج

البحث:منهج.

والتاريخى،،النقدىالمنهجأبرزهامتعاضدةمتكاملةمناهجعدةعلىالبحثسار

يلي:ماذلكمعالمومن،والاستقصائى،والتحليلى

-المعتبرة-الردودمن،المختلفةبهيئاتهالشريفالأزهرقدمهماجميعاستقصاء-1

قليلنثارباستثناء-البحثفترة-عامًاالخمسينطوالالذكر،آنفةالخمسةالتياراتعلى

عليه.العثورمنالباحثيتمكنلم

التقسيميغ،عليهالرذالمرادالتيار،علىالأزهريةالردودإيرادفىالشروععند-2

قسمين:إلى

وكتبهمأصحابهأقوالخلالمنالتيار،لهذاموجرأتعريفًايتضمن:الأولالقسم-أ

بدراسته.المعنتةالكتبثم،التيارلهذاةعيا!ثملاالكتبوكذا،الأصيلة

.المنحرفالفكرىالتيارهذاعلىالأزهريةالردودإيرادفيتناول:الثانىالقسموأما-ب

زمنيًّاترتيئامرتبةإجمالأالردودهذهبسردأولأأبدأالأزهريةالردودإيرادعند-3

رحيقها،وعرض،دjردمنالمؤلفاتهذهتضمنتهماصياغةيعقبه،الأولىطبعتهاحسب

ف!ننىالفكر،بتناسخأقولولكن،الأرواحبتناسخأقوللا،خالدةكالروحالفكرةولأن

مفيد.جديدمغايربردّاللاحقيأتلمإذاالسابقأوردهبمااكتفى

بالنسبةثقلمنيمثلهبماالأزهربلدهىلأنها؟مصرعلى-أحيانَا-البحثيركز-4

العالمفىأحدثتهلما؟الماركسيةعلىالأزهرردعنالحديثأطلتكما،الإسلامىللعالم

ردودعقيبفأوردهامستقلةالأزهرمجلةردودأرجىكنتوقد،أوزارمنالإسلامى

"الماركسية"فصلفىالمنهجهذاوكان،وتلكالردودهذهلكثرةوذلك،الأزهريةالمؤلفات

.الردويشاركهبعضَابعضهايكملالردودمنوغيرهاالمجلةفإنالفصولبقيةفىوأما،فقط

عيى.ط،186ص-اللهرحمه-اللهحثمحمودالدكخور/ترجمةجيمىلوليم،والدين،العقلكتاب:ينظر(1)

.م1949مصر-القاهرة-الحلبىالبابى
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فىقلتالكلماتمنكلمةفىتغييرأوتبديلدون،بنصهكلامًانقلتإذا-أ-5

.كذاعامكذا،طبعةكذا،صفحةكذا،جزءكذا،كتاب:الهامش

وترابطسياقإليهيدعومماذلكنحوأوكلمةغيرثأوضميرأ،أبدلتوإذا-ب

إلخ....كذاكتاب:ينظر:الهامشفىقلتالكلام

ونحو...وعرأالنصلكونوالحذفالاختصارمعالألفاظاكثرأبدلتوإذاجس-

تبديلدوناختصارحدثوإذا،إلخ...كذاكتاب:يراجع:الهامشفىقلت،ذلك

أطيللاوالتى-سلكتهاالتىالمناهجمنذلكغيرإلى،بتصرف:قلت،للألفاظ

وسهولة.بيسرعليهاالوقوفويمكن-بذكرها

فصولوستةمقدمةإلى-تعالىاللّهبحمد-البحثقسمتوقد:البحثخطة.

،هراِستخاعلىالباعثةوالأسباب،الموضوعأهميةفيهابينتفقد:المقدمةأما،وخاتمة

البحث.عليهاسارالتىوالخطة

بالأزهر:التعريففيتناولالأولالفصلوأمايرء

إطلالةعلىاشتملفقد:التمهيدأما:ومدخلأتمهيدًا:ويشملورسالةمؤسسة

العشرين،القرننهاياتحتىإنشائهمنذالشريفللأزهرالعلمىالجانبعلىتاريخية

التىالجهودإلىفأشار:المدخلوأما،العلمىدورهاوبيانالمختلفةبهيئاتهالتعريفوكذا

المنحرفة.الفكريةالتياراتعلىالردفىوعلماؤهالأزهربذلها

:"والماركسية"الأزهرعنوانتحتفجاء:الثانىالفصلوأمايرة

قسمين:إلىوينقسم

8ويتناول4الماديةقضاحياهاوأهمبالماركسيةالتعريففى8ائولالقسم-أ

الماركسية.لزعماءموجزةترجمة-1

.""الاشتراكية،"!الشيوعية،،الماركسيةدا:منكلتعريفوتتناول"مشتركة"مفاهيم-2

ويشمل:،الماركسيةلدىالقضاياأهمبيان-3

.المادةأزلية-.الفكرعلىالمادةأسبقية-

التاريخية.المادية-.الجدليةالمادية-
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وتشمل::الإلحادأيديولوجية-4

الألوهية.منالماركسيةموقف-

.الأديانمنالماركسيةموقف-

.الإسلاممنالماركسيةموقف-

الماركسية8مقالازهرالنقدىموقض8الثانىالقسم-ب

مسائل:وستمدخل:علىويشتمل

الماركسية.علىللردمدخل-

الفكر،علىالمادة!أسبقيةمبدأمنالشريفالأزهرموقف:الأولىالهساثة-ا

.وأزليتها"

."الجدديةدزالماديةمنالأزهرموقف:ألثانيةالهسالة-2

."التاريخية"الماديةمنرهز"الاموقف:الثالثةاطساثة-3

للألوهية.الماركسيةصننكارالأزهرموتف:الرابعةاطسا!ة-4

.الا"ديانمنالماركسيةموقفمنالأزهرموقف:ا!كمسةالهسالة-5

.الإسلاممنالماركسيةموقفمنالأزهرموقف:السادسةاطسالة-6

:"والماسونية"الأزهر:عنوانتحتفجاء:الثالثالفصلوأما.

قسمين:إلىوينقسم

8وشناول،بالماسونيةالتعريففى8ائولالقس!-أ

نشأتها.وبيانالماسونيةتعريف-02"مكاريوس!شاهينترجمة-1

ودرجاتها.الماسونيةأقسام-04الماسونيةسرية-3

الإله.منالماسونيةموقف-06الماسونيةشعارات-5

الماسونية.الأخلاق-08الأديانمنالماسونيةموقف-7

مسائل8ثلاثعلىويشتص"الماسونيةمقالازهرالنقدىموقف"8الثانىالقسم-ب

مزاعمها.وتزييفالماسونيةحقيقةكشففى:الأولىاطسا!ة-1
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.والأخلاقوالأديانالإلهمنالماسونيةموقفكشففى:ألثانيةالمسالة-2

الماسونية.وبينالروتارىاْنديةبينالصلةبيانفى:ألثالثةالهساثة-3

."والوجودية"الأزهر:عنوانتحتفجاء:الرابعالفصلوأما*ء

قسمين:إلىوينقسم

8ويتناوليةبالوجودالتعريف،اذولالقسم-أ

."سارتر"و"هيدجر"دموجزةترجمة-02تمهيد-1

الإله.منالوجوديةموقف-4.الماهيةعلىالوجودأسبقية-3

الوجودى.القلق-6.الوجوديةالاءخلاق-5

مسانل)ستعلىويشتملالوجوديةمقلنقدىالازهراموقف8الثانىالقسم-ب

.الفاسدة"الوجودية"جذوردالأزهركشف:الأودىاطسالة-ا

."الماهيةعدىالوجود"أسبقيةلمبدأالأزهرإبطال:الثانيةاطسالة-2

للإله.الوجوديةإنكارعلىالرد:الثالثةالمسالة-3

الوجوديةْ"والأخلاق"القيممنالأزهرموقف:لهرابحةاطساثة-4

.الوجودىللقلقالأزهرتقييم:الحامسةالهسالة-5

والوجودية.الإسلام:السادسةاطساثة-6

."والبهائيةوالبابية"الأزهر:عنوانتحتفجاء:الخامسالفصلوأما:إ:

قسمينإلىوينقسم

،ويتناول،والبهائيةبالبابيةالتعريففى8ائولالقسم-أ

والبهائية.البابيةومؤسسىلزعماءموجزةترجمة-1

وتشمل:،والبهائيةالبابيةادعاءات-2

للمهديةْمحمدعلىالميرزاادعاء-

.للنبوةالمازندرانىعلىحسينثممحمدعلىالميرزاادعاء-

.للإسلاموالبهائيةالبابيةنسخزعم-
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للألوهية.المازندرانىعلىحسينالميرزاثممحمدعلىالميرزاادعاء-

.بعدهوماالبعثفىوعقيدتهموالبهائيةالبابية-

مسائل8تسععلىويشتملوالبهائيةالبابيةمقالازهرالنقدىموقف،الثانىالقسم-ب

."والبهائية"البابيةفيهانشأتالتىالبيئة:الأولىاطسا!ة-1

."والبهائيةالبابيةدامؤسسىشخصيةحولألثانية:اطسالة-2

للمهدية.محمدعلىالميرزاادعاءتزييف:ألثالثةاطساثة-3

عدى"حسينازالميرزاومحمد"عدى"الميرزاادعاءبطلانكشفأدرابعة:الهسالة-4

للنبوة.

على"حسين"الميرزاومحمد"على"الميرزاادعاءبطلانبياناطامسة:اطساثة-5

للألوهية.

.بعدهومادلبعثالبهائيةدحفإنكار:أدسادسةاطسالة-6

والباطنية.البهائيةبينالعلاقة:السابعةالهسا!ة-2

للإسلامْالبهائيةمعاداةكشف:ألثامنةاطسما!ة-8

والبهائية.البابيةعنأزهر!زفتاوى:ألتاسعةاطسما!ة-9

.الإسلامأراضىمنالبهائيينبإبعادالشريفالأزهرمطالبة

."والقاديانية"الأزهرعنوانتحتفجاء:والأخيرالسادسالفصلوأما.

قسمين:إلىوينقسم

8ويتناول،بالقاديانيةالتعريففى8الاولالقسم-أ

القاديانى.أحمدلغلامموجزةترجمة-1

.معهودومهدىموعود،ومسيحمجدد،أنهأحمدغلامادعاء-2

r-متئع.نبىأنهالقاديانىأحمدغلامادعاء

.النبوةختمعدم:القاديانىأحمدغلامادعاء-4

والرسالة.للنبوةالقاديانىأحمدغلامادعاء-5

المسلمين.بينمنللجهادالقاديانىاْحمدغلامإلغاء-1
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مسائل8ستعلىويشتمل،القاديانيةمقافىزهرالنقدىموقف8الثانىالقسم-ب

وسيرته.القاديانىوشخصيةالقاديانيةبيئة:الأولىاطساثة-1

اللاهورية.والجماعةالقاديانيةالجماعةبيننرقلا:ألثافيةاطساثة-2

.الموعودالمسيحأنهأحمد""غلامزعمبطلانبيان:ألثالثة3-الهسالة

.،النبوةختم"عدمأحمدغلامادعاءإبطال:لهرابعةالهسالة-4

a-دلنبوةادعائهله!ابطالاْحمد،غلامنبوءاتكذب:اطامسةاطسالة.

والقاديانية.الإسلام:1لسا،سةاطسالة-6

الخاتمة:وأما*

والمراجعالمصادرفهرسذلكوتلى،البحثأثناءإليهتوصلتمااْهمفيهاذكرتفقد

وأنصحًاعنهتلقيتمنلكلالشكربخالصاْتقدمأختمأنوقبل.الموضوعاتفهرسثم

أستاذىفضيلةبالشكروأخص،بكلمةوتشجيعًامؤازرةحتىأوسماعًاأوقراءةتوجيهًا

محمدالدكتورواْستاذى،حجازىجاداللهعوضالدكتور/الأستاذالمفضالالعالم

ورعاهم.اللهحفظهمعيسىحامدالأنورمحمدالدكتور/وأستاذى،الفيومىإبراهيم

لوجههخالصًا-قليلاًكانوإن-العملهذافىبذلمايجعلأنتعالىاللّهوأسأل

نفسىوجدتوقد،وعلمائهالأزهرجهودعنالمتواضعبحثىهوفهذا:وبعد،الكريم

الإنسانيُحار،والأشربةالأطعمةاْنواعواْشهىبشتىحافلةمائدةأمامالجهودهذهمع

قشيبثوبفىعرضهمحاولأاليد،إليهامتدتمافأخذت،يدعوأيهايأخذأيهاحيالها،

زاهق.هوفإذافيدمغهالباطلعلىبالحقلنقذفولكن،آبائىأولئكلا!قوللا

فإن،ونقصقصورفيهيكونوأنلابدبشرىعملوهو،طاقتىجهدفيهبذلتوقد

اللّهوأسأل،نفسىفمن،ذلكغيرفيهكان!ان،وفضلهاللهفبتوفيقصواهم!فيهكان

عمرى.مستقبلفىالصوابويلهمنىلىيغفرأنتعالى

العالمينصبللهدم!اوخطأناوأأنسيناإنتؤاخذنالاصبنا

المؤلف
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ؤصر:بالمالتمريف

و-و-سالة.ةعع!عدقم
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لى+والملفصلطا+

ورسالةمؤسسةزهر:بال!التعريف

إنشائهمنذالشريفللأزهرالعلمىالجانبعلىتاريخيةإطلالة:الأولالقسم-أ

العشرين:القرننهاياتحتى

الزادمنحسبكولكن،يُمللاعنهوالحديث،تستقصىولاتُحصىلارهز"الارثَامإن

السريعةالعلميةالإطلالةهذهكانتهناومن،بالمعصمأحاطماالسوارومن،المحلبلغكما

الاَتية:السطورفىوذلك،طِرسهبسرِّينموعنوان،شمسهعلىيدلشعاعبمثابةعليه

:وافتتاحوبناءحفر.

المعزأنشأهالذىالكبيرالقصرمنمقربةعلى،القاهرةمدينةمنالشرقىالجنوبفى

منوجزءالخليلىوخان،الحسينالإماممسجدالآنمحلهحلوالذى-الفاطمىاللهلدين

الرابعفىالأزهرالجامعبناءفىالعملبدأ-(1)القصرينبينشارعإلىالجماليةحى

منالسابعفىبناؤهواكتمل،م970مايو7هـ-359سنةالأولىجمادىمنوالعشرين

بنالْهعلىوالإشرافالأزهرتصميمبوضعقاموقد،(2)م972يونيو23هـ-361رمضان

بلادإلىفارسمنآباؤهنزحمغربىوهو،الفارسىالعزيزعبدبنالحسينالمعروفالمهندس

المساجدنظامعلىوأسسه،المحتسبببنىأسرتهوتعرف،سحيقعهدمنذالأوسطالمغرب

شجيراتصحنهفىوغرس،الجميلةالجصيةزخارفهمنواكثر،المغرببلادفىالإسلامية

لأولرسمئافيهالجمعةصلاةوأقيمت،(3)والتبديلالتغييرعليهتوالىثمالهواء،لتبديل

الكابضمنبحث،(55-54)ص-اللهرحمه-الطيرمحمدمصطفىلئيخعالمةوجامعةمسجذاالأزهر(1)

شةللأرهرالألفىبالعيدللاحتفالالعلياللجنةالعامةالأمانةإصدارللأرهر-الألفىللميدالتذكارى

مصر.،م1983-ـه1403

بالقاهرةالمصريةالأنجلومكتبة،أولى.ط،(1/27)الثاوىالعزيزعبدللدكتور/وجامعةجامغاالأزهر:ينظر(2)

بالعيدللاحتفالالعلياللجنةالعامةالأمانة.ط،(17)صوتطورهتاريخه:الإسلايةالبحوثومجمع،م1983

مصر.،م؟983-ـه0314،للأزهرالألفى

،،الأزهريةالجامعةآبعنوانمقالمن(1T-,\)ص،م1949مايوهـ-1368ثمبانعددالإصلاملواهمجلة(3)

قاسم.لحسن
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شهدالافتتاحهذاعلىالسنةونصفسنواتثلاثقرابةمضىوبعد،اليومذاتفىمرة

التىالخصبةالجامعيةالعلميةللحياةمظهرها،فىزاهيةمخبرها،فىمتواضعةبداية

ضخمحشدفيهاجتمعإذ:شيعيةالبدايةتلكوكانتبعد،فيمابهاوالتصقبهالتصقت

قاضىالقيروانىمحمدبنعلىالحسنأبويلقيهدرسإلىليستمعواوالكبراء،العلماءمن

وذلك،الشريفالأزهرفىالدراسيةالحلقاتأولىهذه،وكانتالشيعىالفقهفىالقضاة

درسكتابأولوكان،اللهلدينالمعزالخليفةحكمأواخرفى(1)ـه365صفرشهرفى

المعزقاضىالقيروانىمحمدبنالنعمانحنيفةأبووضعهالذى"الاقتصار"الأزهربالجامع

،النعمانبنعلىالحسنأبوولدهبالأزهردراستهيتولىوكان،البيتلَافقهفىاللّهلدين

يدرسوكان،الرابعالقرننهايةحتىمصرقضاءفىتعاقبواالذينالنعمانبنوبعدهودرسه

"دعائمكتابوهىأيضًاالقيروانىللنعمانالشيعةفقهفىأخرىكتبالاقتصاربجانب

،(2)الفقهاء""اختلافوكتاب"الأخبار"،وكتاب،،الأصول"اختلافوكتاب،"الإسلام

(3)النعمانبنووكان،باللهالعزيزابنهعهدعلىوتطورتالدراسيةالحلقتتابعت!ثم

طريقة-الطريقةلهذهكانوقد،الأزهر)4(فىالدراسيةالحلقمعظمبتصدريستأثرون

(1)

(3)

(4)

هـمصر،1270بولاق.ط،(4/56i)والآثار"الخططذكرفىوالاعتبارالمواعظآالممىالمقريزىخططتراجع

المجلس.ط،(7)صماهرسعادللدكتورةوثقافةاثروالأزهر,(o)-1/05)للثناوىوجامعةجامعْاوالأزهر

عامألففىوالأزهر،م1962-ـه1382،(22)المددإ!لاميةدراساتسللة-الإسلاميةللثمؤونالأعلى

البحوثمجمع.طالانىالكتاب،13النةالإسلايةالبحوثسللة-(67)صعوفمحمدأحمدللدكتور/

علىإسماعيلسعيدللدكتور/"المصريةالسياسةفىالأزهرو"دور،م1982-ـه2014مصر-الإ!لامية

تاريخ:والأزهرومصر،الهلالدار.ط،م1986نوفمبرهـ-0714صفر(431)العدد،الهلالكتاب،(24)ص

مصر.-م1987للاسنعلاماتالعامةالهنهإصدار(21)ص،ور!الة

.(19)ص،العيون(بىمحمودللئميخ،قارلخهفىنبذة:الأزهرالجامع

هذهجد(م973هـ/363)تحَتونبنالمنعمانفكانبميرأ،نفوذهاوكان،الفاطميةالعلومفىأترادهاتبحرأ!رة

/5)هخلكانلابنالأعيانآوفياتالفاطميةالدعوةوجوهوأهم،الاسماعيىالفقهعلماءكابرمن،ةر!ألا

14هص 1I- f)لالتهومن،تاريخدون-بيروت-الثقافةدار.ط،عباسإحان.دتحقيق(766)رتمترجمة!

بقاضىخوطبمنأولوكانهـ،366صفرفىالحكمباللهالعزيزالخليفةإلهفوضالذى،النعمانبنعلى

وقد،...الضعمانبنعلىبنالحسينفابنه"القضاة"قاضىسجلهفىكنبصأولأما،المصريةالديارفىالقضاة

"الدولة:ينظرالانقطاعبعضتخللهاعافا!شينمناكثرمصرفىالقضاءمنصبالنعمانبنىمنمتةترارث

'1ص)سيد،فؤادأيمن/للدكورجديد:تفمير:مصرفىالفاطمية A- T 1A)،!.اللبنانية،المصريةالدار،أولى

.م1992-ـه1413لبنان-معر

.(1/1o)وجامعةجامغاالأزهري!نظر:
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الأساتذةبينتجمعكانتلأنها؟الجامعيةالدراسةمزايامنكثيربساطتهاعلى-الحلقات

.(1)والمحاجةللمناقشةمجالكبيرلهموتفسح،البساطةمنجوفىوالطلاب

:هطولعلمىغيث.

،الهطولالعلمىالغيثلهذابدءشارةسوىالأولىالدراسيةالحلقةتلكتكنولم

ذلكوكان،باللهالعزيزالفاطمىالخليفةحكممستهلفىآخرجامعىحادثوقعفقد

فىالدولةاتخذتهاالتىوالماليةوالإداريةالعلميةوالإجراءاتنتائجهحيثمن-الحادث

بعدشوطايمضىكىللأزهرالسبيلوهيأ،جامعةالأزهرالجامعمنجعلقد-أعقابه

-(2)سلكبنيعقوبهـجلس369سنةرمضانففىغايتها،إلىالجامعيةالحياةفىشوط

الشيعىالفقهفىألفهكتابًاالناسعلىوقرأ-باللهالعزيزالخليفةوزيروقتذاكيشغلوكان

حلقاتهوكانت،الوزيرمؤلفهإلىنسبة"الوزيرية"الرسالةيسمىالإسماعيليةمذهبعلى

هذافىعقدتحقيقيةجامعيةمجالسأولالا"زهر،الجامعفىعقدهاالتىالدراسية

قدموهماأشهرومن،النعمالطبنىمنالعلماءجهابذةمعهالعبءوحمل،(3)الجامع

رسولبيتأهلمنوالأحكاموالقضاياوالحرامالحلالفىالإسلام"دعائمكتابلمريدهم

كانتكلسابنحلقاتأنبيدالقيروانى)4(،النعمانكتبهالذىاكه"وعلىئحةيخلأاالله

(r

وكاننظمها،المالمجامعاتأرقىمنهأخذتهذاالحلقاتنظامأنبالذكروجدير(14)صوثقافةأثرالأزهر

القديمبين،الأزهر:يراجعالزوار،منوالممتازونالمميدونوسارهالثيخيمينعلىالحلقاتتلكفىيجلس

للشؤونالأعلىالمجلس.ط،الأسبقالأزهرشيخمأمونحسنالثيخمعحديثمن(7)ص8والحديث

مجلةفى،الهادىعبدعلوىمحمدللأستاذ،والحديثالقديمبين"الأزهربعنوانمقالأيضصاولراجع،الإسلامية

.(347-345)ص،م1965هـ/1385،(37)المجلد،الأزهر

الأنسب.مكانهافىتريئاترجمتهآتية

قراعةسنيةلليدة،عامألففىالأزهرتاريخ:وينظر،بتصرف(53-1/52)للثشاوىوجامعةجامعًاالأزهر

.م1968-ـه1388،الدولىالصحافةمكتبالناشر،(021)ص

عام(3)طالكنابهذابمصرالمعارفدارطبعتوتد،(031)صتراعةلية،عامألففىالأزهرتاريخ:ينظر

"الحياةكتابهفى-اللهرحمه-حسينكاكلمحمدالدكتورولهذكر،فيظىأصغربنآصفبتحقيق،م1985

:م1959المصريةالنهضةمكتبة.ط،(48)صالفاطمة"الدولةآخرحتىالعربىالفتحمنبمصروالأدبيةالفكرية

منبهجاءماوأن،الآنإلىالطائفةاعتمادوعليهالإصماعيليةفقهفىكتابأولهذا،8الإسلام"دعائمكتابأن

طاعتهم،ووجوبالأئمةولاية-أمنها:أموربعضفىإلامالكالإمامفقهعنتختلفتكادلافقهيةأحكام

اهـ....القرآننصظاهرمنبالرغمالمراثكلالبنتثل!وت-ب
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العلميةالغاياتنحوواتجاهها،الرسميةالقيودمنبتحررهاالنعمانبنىحلقاتعنتمتاز

.(1)المذهبيةالمثلنحواتجاههاقبل

الفقيهصوثالأزهرالجامعحلقاتفىالمعرفهَومحبوالدرسعشاقسمعكذلك

الدعوةحولرخَالاهوحام"وقد،"زولاق"ابنالصادقالفاطمىالعصرومؤرخالنابغ

التدريسكانفقد،(2)"...وأهدافهومراميهوأصلهالشيعىالمذهبعنوتكلم،الفاطمية

قبضولهذا،غيرهدراسةحظرمعالشيعةمذهبعلىيجرىالفاطميينعهدفىبالأزهر

عهدهـفي381سنةفىوجلدفحبس،مالكللإمام"الموطأ،كتابعندهوجدرجلعلى

.(3)باللّهالعزيز

:(4)سلكابنومشروعأخرىنقلة.

ابنعرضفقدالجديد،التعليمىبالنظامالأخذنحوالأزهرخطاهاأخرىخطوةوثمة

تقومأنفىيتلخصعلميًّامشروعًاباللهالعزيزالخليفةعلىم9AA---&rVAسنةكلس

رتيبنظامووفقدائمةبصفةالأزهرفىوالقراءةللدرسالفقهاءمنجماعةباختيارالدولة

ابنوحددعلميًا،وللازمونهالأزهرفىكلسابنيعقدهاالتىالعلميةالمجالسيحضرون

المشروعهذالقىوقد،الطلابهؤلاءحيالالدولةالتزاماتهذامشروعهفىكلس

الذىهوالوزيركانطالبًا،وثلاثينخمسةبتعيينأمرالذىالخليفةمنفورلةاستجابة

منالأولاعتبرالذىالفذالنظامهذاإقراروبعد،(ْ)تعيينهمالخليفةواعتمداختارهم

/1)للثناوى،وجامعةجامعًاالأزهر:ينظر(1) or).

.(28)صوتطورهتاريخه:الإسلامةالبحوثومجمع،(401)صتراعةلسنية،عامألففىرهزْالاتاريخي!ظر:(2)

(r)(19)ص،العيونأبىمحمودلثيخالأزهرالجامع:ينظر.

تفوئاوأظهر،الإخثيدىلكافورالخاصالديوانفىعمل...مفرطذكاءذايهردياكان،كلسبنيعقوبهو(4)

أنشطتهمنوكانهـ،356شعانفىإسلامهوأشهر،الإصلاماعتنقثم،أعلىفاصبإلىوتطلعملحوظا،

إسلامه،وحنأسلمبعدماالغامرالدينىشعورهعلىتدلكانتوالتىالأزهرفىالجامعيةالدراساتإدخال

الفاطمة"مصرأدبوآفى،(v/r-9)للمقريزىوالخطط،(11-54/\)للثناوىوجامعةجامغاالأزهريراجع

شككتقراعةشيةاليدةأنبالذكروجدير،م1970العربىالفكردار.ط،(81-7)صهحينكامللمحمد

يراجع،البيومىرجبمحمدالدكتور/عليهاورذ"ودولماجد8كتابهافىإملامهفىكل!ابنإخلا!فى

.(166-16.)صالأزهرمجلةمن(35)مجلد

-oo/1)للشناوىوالأزهر،(4/157)للمقريزىالخططيراجع(5) or)،قراعةلنيةالأزهروتاريخ

.(110-109)ص
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وكانت،(1)جديةسمةالأزهرفىالدراسةأخذت،الإسلاميةالمساجدتاريخفىنوعه

.(2)ورسميةومذهبيةدينيةبينماتدرسالتىالكتب

:وتحولحدث.

عقلوراءهاكانالتىالأعمالتلك،ونشاطجذَفىتسيرالعلميةالأعمالوبينما

موتخبر:أليمبخبرصباحذاتالناسفوجئ،كلسابنعقل...دؤوبداهيةمفكر

بالدمع-الخليفةوهو-بكاهالذىباللهالعزيزوللخليفةللناسفجيعةكانالذىكلسابن

للمسلمينخليفةالمنصورعلىأبىووريفبولدهونودى،أيامثلاثةبعدبهلحقحتىالهتون

الأزهريكونأنإلىيرمىيكنلموالدهأنرأىوالذى،(3)"اللهبأمر"الحاكمباسم

مذهبية،دعايةالعزيزأرادهلقدبلالأزهر،إليهسارالذىالجامعىبالمعنىدينيةجامعة

الدعوةوخفاياأصولنشرفىالخطيرهدفهلتحقيقسبيلأقومأنالحاكمارتأىثمومن

الناسعرفهالتىالمكانةنفسفىالأزهريتركأنهو؟الفاطميبالمذهبالخاصةالسرية

"دارعليهاأطلق-جديدةجامعةوأنشأبها،اضطلعالتىالدينيةالرسالةنفسمؤديًاعليها

أخرىوفنونعلوم:والسننالفقهوأصولالدينعلومجانبإلىبهايدرسكان"الحكمة

السريةالدعوةفيهاوتلقنالبلاد)4(،فىالحديثةوالنهضةالدنياالحياةبشؤوناهتمامذات

.(ْ)التسعومراتبهاالفاطمية

للأزهر:مزدوجةمنافسة.

منكبيرةجمهرةاستقطبتعلميةمنافسةالحكمةدارمنفوجدحولهالأزهروتلفت

الحكمةداروعاضد،مشجعةامتيازاتمنلطلابهاوضعتهلما؟دراساتهوعشاق،رواده

(1)

(2)

(r)

(0)

.(11.)صقراعةلسنيةالأزهرتاريخ

مصطفىمحمدللدكتور/وتطورهالأزهروتاريخ،(68/1ْ)والثاوى،(2/226)للمقريزىالخططيراجع

مجمع.!.للأزهرالألفىبالميدالاحتفالبخاسبةالعالمةالعلميةلندوةمقدمبحث(3.)صالحسينىشحاته

.م1983هـ-0314البحوث

.(1Cf-11r)صالسابقيراجع(f).(118)صقراعةلنيةالأزهرتاريخيراجع

فىحينكاكلمحمدالدكتور/المراتبهذهذكروقد،(71-1/70)للثناوىوجامعةجامعًاالأزهر:ينظر

الفاطمىالداعىعنإياهاناقلاْم1976العربىالفكردار.ط،(41-4.)ص"الفاطميةمصرأدب"فى:كتابه

."العقلراحة5كتابهفى(وردهاالذىالكرمانىالدينحميدأحمد
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الرسمية،وصفاتهالدولىجلالهبعضالأزهرالجامعمنفانتزعالحاكمى"،"الجامع

صلاةةبالناسالحاكمفيهوصلىهـ،3ْ4رمضانفىالرسميةالجمعةصلاةفيهفأقيمت

.الاْزهر)1(بالجامعالحكومىالاهتماملقلةمؤشرأكانت"جامعة

الفترةتلكفىنفسهعلىمنطويًاعاشأنهالأزهرلقيهاالتىالمنافسةمعنىليسأنهبيد

فىرسالتهيؤدىصامذاظللكنه-"الميلاديعشر"الحادىالهجرىالخامسالقرن-

،المدةتلكفىالفكريةالحياةعلىبصماتهتركإنهبل،لهاْتيحتالتىالإمكاناتحدود

فىاجتذابه:ذلكوآية،الفاطمىالحكمإبانمصرفىالعقليةالحياةتوجيهفىأثرهلهوكان

بينهم:منشوامخأساتذةالفترةهذه

وتوفى،التاريخبتدوينشغوفًاكانالذى،اللهعبدبنمحمدالملكعز:المسبحى-1

.420Aسنة

والمتوفىوغيرهماوالفقهالحديثفىالمؤلفاتصاحب:القضاعياللهعبدأبو-2

هـ.4!اهسنة

النحوفىعصرهإمامكانالذىالمصرىأحمدبنطاهرالحسنأبوباشاذ:ابن-3

كانالأفذاذالعلماءلهؤلاءالدقيقالتخصصأنويلاحظهـ،469سنةوتوفىواللغة

الدقيقةتخصصاتهمنقلواوقد،والأدباللغةوعلومالقراءاتوعلموالحديثالتفسير

إنشاءبعدالأزهربأنالقوليمكنولذاالأزهر)2(،حلقاتإلىمباشرغيرأومباشربطريق

عليه،نرضتالتىالمذهبيةعنيتخلصأنكبير-حدْإلى-استطاع"الحكمة"دار

المتصلةالمذهبيةبالقيودالشقيددونالحريةمننوعفىبهتدرسالدينيةالعلومفأصبحت

كادت،الفاطميةالدولةأواخرفى:العيونأبوالشيخقالثمومن،(3)القائمةبالدولة

تدرسكانتالتىالكتبأسماءبالضبطيعرفلمولكن،حرةالأزهرفىالدراسةتكون

.(12ه-124)صتراعةلسنيةعامألففىالأزهرتاريخ:يراجع(1)

;r)الثناوى:ينظر(1/A.-v9),فىالثوخو"أعظم،(24)صماهرسعاد/للدكتورةوثقافةأثرالأزهر:ويراجع

الأزهر"قصة""الهلالكتابضمنبحثمن(75-72)صالرباصىأحمدللدكتور/"ومؤلفاتهمالأزهرتاريخ

.م1973إبريلهـ-1392القعدةذو265العدد"والدينالعلمرحاب

.(32)صالمصريةالياسةفىالأزهردور:ينظر(3)
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الأزهرهيبةمن"الحكمي"الجامعولا"الحكمة"داروجوديقللفلم،(1)الوقتذلكفى

بالمغيب.شمسهمآذنتحتىالفواطمعصرطوالمنزلتهوسمو

جديد:وعهدالأزهر.

المذهبعلىتقضىأنأرادت،سنيةدولتهموكانتالأيوبيونالفاطميينوخلف

الشيي:

الناسعقولفىيقترنكانالأزهرلأن؟فيهالجمعةصلاةإقامةمنالأزهرفحرموا-أ

للترويجؤصوتَاللدعايةصورةوقتذاكبوضعهوكانالشيي)2(ومذهبهاالفاطميةبالدولة

.(3)الصوتهذاوإخفات،الصورةهذهطمسفأرادواالشيعىللمذهب

علىوسار،والطلبةالعلماءفيهاورتب،المدارسالأيوبىالدينصلاحوأنشأ-ب

علومفيهايدرس،مدرسةوعشرونخص!المدارسبلغتحتى،بعدهمنخلفاؤهنهجه

.(4)الأربعةالمذاهبفقهوبالا!خصالدنيا،وعلومالدين

يعيشالعلميةسمعتهإلايجدولم(والانزواء)ْالانكماشمنبنوعالأزهرأصابمما

الجوهذارغمأنهبيد،سنةمائتىزهاءالا"يوبيةالدولةقياموقتالعمرمنلهوكانعليها،

مصرعلىوفدواالذينالعلماءكبارمقصدكانبل،العلميةالحياةوبينبينهيباعدلمفإنه

بينهم:منوكان(6)الفترةتلكخلال

(2

(3

(6

.(19)ص،العيونلأبىتاريخهفىنجذة:الأزهرالجامع

.(93-1/92)الئاوىالعزيزعبدللدكتور/وجامعةجامغاالأزهر:يراجع

البحوثسللة،(3)صهمحمد،اليدكمالمحمدللأستاذ/عامألففىمصرأووجامعةجامغاالأزهر:ينظر

.م1986-ـه6041مصر،بالقاهرةالإسلامبةالجوثمجمع.ط،الرابعالكتاب،عرةالابعةالسنة،الاسلامية

المؤتمربحوثضمنحجازىاللهعوضالدكتور/أ!تاذنالفضيلةبحث-الإ!هملامىالعالمفىأثرهالأزهر:ينظر

ط-الريفاللأرهرالألفىالعيدبمناشةبالأزهرالإسلامةالبحوثمجمععقدهالذىالملمينلعلماءالتاسع

علىقتلمذواالمدارسهذهخريجىأنويلاحظ،م1983هـ/0314مصر،بالفاهرةالإصلاميةالبحوثمجمع

والأساتذة،(34)صالمصريةالياسةفىالأزهردورينهظر:،الفاطمىالعهدفىحلقاتهمنونهلواالأزهر،أصاتذة

المدارمىهذهاعتبارعلىذلكيحملناافلاالأرهر،منعلماء:هذهالأيوبيةالمدارسجميعفىيدرسونالذين

ماضىاللهعدمحمدللدكتور/عائا؟2فىالأزهر:ينظرالأزهر؟لواءهاحملالتىالعلميةللحركةاعتداذا

.مi'414مصر-القومبةالدار.ط،(51)ص،وآخرون

تذكرواولوفاطميا،معهدًاولي!،مصرىمعهدالأرهرأنالأيويةالدولةتناستوقد،(1/99)الثاوى:يراجع

.(3ه)ص،المصريةابمةفىالأرهردور:ينظر،فيالثيعىالثاطبايقافلاكتفواذلك

.بتعرف(1/071)للثناوىوجامعةجامغاالأزهر
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الزغبي:القاسمأبو-1

وعلوم،القرآنعلوموفقيه،العظيمالمقرئالضرير"،"الشاطبىباسمعرتالذى

علمه،فيضمنينهلونالطلابحولهويجلسالأزهر،صحنفىيجلسكان،القراءات

ووجهالأمانى"حرزباسمالمعروفةالقراءاتعلمفىالمشهورةقصيدتهتركهاالتىآثارهومن

.(1)"التهانى

:البغدادياللطيفعبد-2

سنين،بضعالأزهرفىالتدرش!وتولى،م1931-ـه589عاممصرإلىجاءالذى

جمهرةنشاطالأزهرشهدكماوغيرها)2(،والبيانوالكلامالمنطقفىدروسهيلقىوكان

:أمثالالعصرهذاأعلاممن

بالأزهر،يقيمحينًالبثالذى:الفارضبنعمرالصوفىوالشاعرالعلامة-1

هـ.632عامربهإلىوجاز،والروحيةالصوفيةحلقاتهفيهويعقد

والمحدث،الأتابكىالدينشمسوالشيخ،المنفلوطىالقاسمأبوالشيخوكذلك-2

الدينشهابوالشيخ،الأسيوطىالدينجمالوالشيخ،الحنبلىالحارثىالدينسعد

نفسهفأخذ-ةنوَالاتلكفى-نظمهفىيجددأنالأزهرحاولكذلكالسهروردى)3(،

بأنخير-على-دراستهممدةتنتهىكانتالذينطلابهنوابغمعجديدنظامباتباع

التىالموادتدري!ويتولوا،العلمحلقاتيضصدرواأنلهمتبيحعلميةإجازاتيمنحهم

.القلقثشدى)4(الإجازةتلكعلىحصلوممنفيها،تخصصوا

كانتوإن-العلميةمسيرتهفىويمضىبالحياةينبضكجامعةالأزهرظلذلكوعلى

تجاههالأيوبيةالدولةاتبعتهاالتىالسياسةمنالرغمعلىالأيوبىالعصرفى-بطيئةخطاه

.(الجماهير)ْأذهانعنوإبعادوتجميدكبتمن

.(6It)صتراعةلنيةعامألففىالأزهرتاريخ:ينظر(1)

.(108-107ص/1)للناوىالأزهر)2(ينظر:

.(108ص/1)الابق)3(ينظر:

.(148)ص،قراعةلية،عامألففىالأزهرخل!ات:ينظر(4)

الأزهر.ولي!الثيعىالمذهببهسقصودأكانوالإبعادوالتجيد،(1/901)للشناوىوجامعةجامغاالأزهر:ينظر(،)
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:-الوسطىالعصورفى-للأزهرالذهبىالعصر.

المماليكمنوالعبيدالخدميدعلىأيوببنوذهبفقد!الدولعمرأقصرمالكن

ويحكمونوينهونيأمرونوملوكا،سادةوانتباهتهاعينغمضةبينأضحواالذينالبحرية

بالعصرعصرهمعرفحتى،كبيرةعنايةمنهمالأزهرشهدوقد،(1).0.ويتحكمون

الجامعفىالجمعةلصلاةبإعادتهموالرعايةالعنايةتلكتباشيربدأتوقد،للأزهرالذهبى

تلكصحبتثمسبقتوقد،(2)م1267ديسمبر17هـ-5الأولربيع18يومالأزهر

فقهلتدرشىالعلماءمنعددتعيينمقدمتهافىكانتمهيديهَتدابيرعدةالهامةالخطوة

الجامعتاريخفىهامةتحولنقطةالحادثهذاوكانالاْزهر،الجامعفىالشافعىالمذهب

للمذهبمنبرًاليكونالفاطميةالدولةأنشأتهجامعمنالأزهرتغيرإذ؟كجامعةالأزهر

سلاطينوتعاقب،الشافعىالمذهبفقهرسميةوبصفةفيهيدرسجامعإلى،الشيعى

الكثير،الشيءعنايتهممنالأزهرفلقى،الحكمعلىوالشراكسةالبحريةالمماليكدولتى

هذهفىوالكبراءالأمراءوشاركهم،الهباتلهوقدموا،الدارةالأحباسعليهرصدوا

علىوحدبهم،لعلمائهتعظيمهموفى،للأزهرالعميقالتقديروفى،السخيةالرعاية

الجوعنهانقشعأنبعدطليقصحىجوفىالعلمىنمثماطهيزاولالأزهروأصبح،طلبته

مصرفىهامَاموطناالأزهروغدا،الا"يوبيةالدولةأيامطوالعليهسيطرالذىالمكفهر

.والا"دبية)3(اللغويةالدراساتعنفضلاَالسنيةالدينيةللدراسات

الأزهراجتذبالجوهذاووسطوغيرها)4(مصرمنطالئا075حينذاكطلابهوبلغ

شرفإلىدائمًايتطلعونكانواإذ؟الكبرىوالجوامعالكلياتمنالمصريننالعلماءكبار

أواخرمنذأنناوالواقع،رفيعةعلميةهيبةمنبذلكيقترنلما،بالأزهروالتدرش!الجلوس

مجلسهيأخذلماللغةأوالدينأعلاممنأستاذاأوعالمانجدقلما،الهجرىالئامنالقرن

.(154)ص،قراعةلية،الأزهرتاريخ:ينظر(1)

والاعتبارالمواعظالممىللمقريزىوالخطط،(211-11؟/1)لثاوىوجامعةجامغاالأزهر:يراجع(2)

فىمصرووجامعةْجامعْاوالأزهر،(158-156)صتراعةلةعامألففىالأزهرخل!اتو،(4/53-52)

06141،معر،الإسلاميةالبحوثمجمع.ط،(48)صمحمداليدكماللمحهدعامْلف WI-_nم.

.(136-؟1/35)لثناوىالأزهر:يراجع(3)

.(61)صعامْا21فىالأرهر:ينظر(4)
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الذينللعلماءمقصذاأيضاكانكما،(1)عارضةأومنتظمةبصفةسواء،الأزهربالجامع

إلىوفدواالذينالعلماءأشهرومن،(2)الإسلامىالعالمأرجاءشتىمنمصرإلىيفدون

شوالغرةفىخلدونبنالرحمنعبد:والمؤرخوالفيلسوفالعلامةالعصرهذافىمصر

وتتلمذ(r)العلمىنشاطهمنوافربنصيبخمالأزهرالذىم1382يسمبر.)Aهـ-784

فىمصر-علىكذلكووفدوغيرهما)4(،والمقريزىالعسقلانىحجركابنالعلماءكبارعليه

فىالدراسيةالحلقاتوتصدر،الفاسىالدينتقىمحمدالمغربىالعلامةالعصر-هذا

.(5)رهزالأ

منهم:العلماءشوامخمنبجمهرةوقتذاكمصرحفلتالوافدينالعلماءجانبوالى

هـ.845المتوفىالمقريزى-1

هـ.855المتوفىالعينىمحمودالدينبدر-2

هـ.868المتوفىالبلقينىالدينسراج-3

.(6)هـوغيرهم191المتوفىالسيوطىالدينجلال-4

وسرعانمصر،فىالعقليةالحياةتعهدفىبدورهالهاطلالثراءهذاوسطالأزهروقام

المصرىالمجالمنالزعامةبهذهانتقلأنلبثماثمفيها،الفكريةبالزعامةاستأثرما

والباحثونالمؤرخونوأجمع،(7)الإسلامىالعالمبقاعشتىفىالعالمىالمجالإلىالمحلى

.للأزهر)8(الذهبىالعصر:بأنهالعصرهذاتسميةعلى

كلمنالعلمطلابالأزهريؤم"كان:حجازىاللهعوضالدكتور/قالهناومن

آسياوفىإفريقيافىالإسلامىالفكروإن،حياضهمنويغترفون،علمهمنينهلون،مكان

(1)

(3)

(4)

(7)

A)

.(1/136)السابق(2).(153/1)الثاوى:ينظر

،بيروت،الحياةمكتبةدارمثررات،(146ص/4!)للخاوىالتاسعالقرنلأهلاللامعالضوء:يراجع

.(54)صمحمدالسيدكماللمحمدوالأزهرL(138-1/137)لثناوىوالأزهر،تاريخدون،لنان

.(143-1/142)الابق:ينظر(6).(1/142)الابق(o).(138/1)الثاوى

،بالمرقبغدادفىرا!لاوجهمنالفا!لنللعلماءنمَالاالملاذكانعندماواضحْاذلكوظهر،(143/1)الثاوى

.بالمغربالأندل!فىالاسلامىالحكمتصاعبعدوكذا

"العصرلعبارة،الوسطىالعصور"فىجارةوبإضافة،(11)صوثقافةأثروالأزهر،(137/1)الثاوىيظر:

عليهايطلقالأزهريعيثهاأخرىفترةعنتميرأاللفظيةالصياغةناحيةمندقةكثرالتمميةتكونللأزهر"الذهى

.(137/1)للشناوىالأزهر:ينظر8المعاصرالتاريخفىللأزهرالذهبى"العصر
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علماءنشرهاعلىقامالتىللدراسةأثرأىالاالأزهر،فىللتعليمامتدادًاإلايكنلم

.(1)8فيهوالدارسونالاءزهر

والأزهر:العثمانيون.

المديد-العلمىتاريخهفىمرةلأول-الأزهرفيهشهدالذىالعصرإلىانتقلنامافإذا

الأزهريةالدراسةطالعتنا،(2)العثمانيالعصر:الأزهرالجامعشيخمنصبإنشاء

إلىالجامعداخلتعقدكانتالتىالدراسيةالحلقاتتعددتإذ؟العلميةبتوسعاتها

والمدرسة،الأقبغاويةوالمدرسة،الطيبرسيةالمدرسةفألحقت،خارجهالتدرشى

التىالدورإنبل،لهمكانيةامتداداتواعتبرتالأزهر،بالجامعوغيرها...الجوهرية

الدارصاحبأنبمعنىللأزهر،مكانثاامتدادًاتُعذُكانتالعلماءكباربعضيسكنهاكان

وبعضالطلابفيحضرهادارهفىالعلميةومجالسهحلقاتهيعقدالأحيانبعضفىكان

.(3)العلمعنهويضلقونالعلماء

بينهم:منالعلماءمنكثيرونشوامخالعصرذلكفىالأزهرعلىوفدكما

جاءالذى،بالمقرىالشهيرأحمدبنمحمدبنأحمدالعباسأبوالدينشهاب-1

التدريسولازمم1632هـ-4101عاموتوفى،م1618هـ-2701سنةمصرإلى

الدينلسانوزيرهاوذكرالرطيبالا"ندلسغصنمنالطيب"نفح:مؤلفاتهومنبالأزهر،

عنعبارةأخرىكتبًاوضعكما"عياضالقاضىأخبارفىالرياضو"أزهار"الخطيبابن

.(4)وأدبيةدينيةرسائل

(1)

(2)

(3)

(4)

المؤتمربحوثضمنحجازىاللهعوضالدكتورلأستاذنابحث،(179)صالإسلامىالعالمفىوأئرهالأزهر

مجمعط.للأزهرالألفىالعيدبمناسبةبالأزهرالإسلاميةالبحوثمجمععقدهالذىالملمينلعلماءالقاسع

.م1983--^0314سنةالبحوث

علىللأستاذ8الآنحتىإثائهامنذالأزهر"مثيخة:وبراجع،(187/1)للثناوىوجامعةجامغاالأزهر:ينظر

لقبانإلىالإشارةوتجدر،م1978هـ-1398الإسلامةالبحوثبمجمعالعامةالأمانةط،(1/44)العظيمعبد

الجامع"8كلمةباستبعادالأزهر"آشيغإلىم1911لنة031رقمالأزهرلقانونطبفاتغيرالأزهر،الجامع"شيخ

القانودالصددهذافىيراجع..وغيرهاالبحوثومجمعوالجامعةالجامعفتشملوأوسعأشملالتميةلتكون

.(835ص2)جللثناوى"وجامعةجاءو"الأزهر،إليهالمثار

.(216/1)الئاوىينظر:

المعارفدارأولى.ط،(257-24ه)صعناناللهعدمحمدللأستاذوأندلسيةثرقيةإسلاميةتراجم:يراجع

.(234-1/233)للاوىهر!لاز!طنميو،م4791
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القادرىالحنفىالدمشقىالنابلسىإبراهيمبنأحمدبنإسماعيلبنالغنىعبد-2

لهكتابفىالزيارةتلكوسجل،م1694هـ-5011عامفىالأزهرزارالذىالنقشبندى

الجبرتىوعدد،والحجاز")1(ومصرالشامبلادرحلةفىوالمجاز"الحقيقةاسمهمخطوط

114عامتوفىأنهوتررمؤلفاته r(2)ـه.

الحنفى،الزبيدىالحسينىبمرتضىالشهيرالرازقعبدبنمحمدبنمحمدبنمحمد-3

وفىواَدابها،العربيةاللغةفقهفىمتبحرًاوكانم1954-ـه1671عامالأزهرعلىوفد

فىورسائلكتبًاوألف،للغزالى"الدينعلوم"إحياءكتابمنبعفأجزاءوشرحالحديث

.(3)م1791هـ-5012عاموتوفى...الأحاديثوتخاريجوالأسانيدالأنسابعلم

هذهودراسةوبمراجعة...العثمانيالعصرذلكعلماءمنلعديدالجبرتىترجمولقد

يأتى:ماعلىنقفأنيمكنناالتراجم

فيهالدراسيةالحلقومواصلة،والدراسينبالعلماءالعصرهذافىرهز!الاازدحام-أ

الدراسة.تتخللالتىالعطلاتفىإلاانقطاعدونوشتاءًصيفا

الحكمخلالالأزهرفىتفترولمتنقطعلموالفكرىالإسلامىالتراثإنماءعملية-ب

.العثمانى)4(

والأدبية،واللغويةالدينيةالدراساتعلىمقصورةتكنلمالأزهرفىالدراسة-!

وكذا،"المواليد"والأحياءوالطبيعة،""الهيئةالفلكعلم:أيضاتشملكانتبل

.(ْ)العربيالخطوفن،وهندسةوجبرحسابمنالرياضيات

كانالأزهر"أن:-الدمنهورىالشيخ-للأزهرالعاشرالشيخسندفىجاءوقد

والجبر،،والميقات،الحساب-م18القرنفىوتحديذا-العثمانىالحكمإئانيدرس

.(28613)رقمميكروفبلمتيمورتاريخ(2481)رقممخطوط:المصريةالكتببداريوجد(1)

ذكردون،بيروت،الجلدارالناشر،مصورة.ط،(1/232)والأخبارالتراجمفىالآثارعجائبتاريخ:يراجع(2)

.(237-1/235)لثناوىالأزهرويظر:،الطبعةرقمأوتاريخ

(r)(237-235/1)والثاوى،(104-103/2)راثَالاعجائب:يراجع.

منالعديدترجماتتضمالتىراثَالاعجاثمنالصفحاتأرقامأوردوقد،(224-223/1)الاوى:ينظر(4)

العثمانى.العصرعلماء

.(1/224)الثاوىيراجع(5)
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والزيج،،الأسطرلابوعلم،وعلاماتهاالأمراضوأسباب،والمنحرفات،والمقابلة

والنبات"الحيوانالثلاثةالمواليدوعلم،الرصديةالاْعمالوعلم،والهيئة،والهندسة

.!1)"ذلكوغير...والعجمالعربوتاريخ،التشريحوعلم،"والمعادن

(م1798-1517هـ/1212-923)المباشرالعثمانىالحكمأثناءفىالأزهروظل

نبعًاالخالدالتاريخىالتقليدىالدوروهو،الحضارىبدورهقائمًاالشامخالإسلامىالصرح

المكتبةمثرئا،العربيةالإسلاميةللثقافةحافظا،والأدبيةواللغويةالدينيةللدرساتغزيرًا

.(2)الموثقةالدراساتإحدىفىذلكجاءكما،الفكرىالإنتاجبروائعالعربيةالإسلامية

والعشرين:التامععشرالقرنينإئانالأزهر.

والأزهر:الفرنسيةالحملة

981سنةوفى Vمعهموأحضرواوأزهرها،الكنانةقاصدةالفرنسيةالحملةأبحرتم

مطبعتين:

منشوراتجميعطبعتوعليهام1798عامنهايةإلىبالإسكندريةإحداهماظلت-ْا

القرآنمنمختارةالفصحىالعربيةفى"تطبيقاتوهومصرفىطبعكتابوأول،بونابرت

."العربيةدارسوبهالينتفع

الفرنسىالمواطنهوصاحبهاخاصهَمطبعةوهى،القاهرةإلىالأخرىوشحنت-ب

فيهزاولواالحملةعلماءجملةمنعلميًّامجمعًانابليونأنشأكما،(3)،أوريل"مارك

..وغيرها)4(..وفلكية،وطبيعية،وكيميائية،رياضيةعلومبينماالعلميةأنشطتهم

المصريةالكتبدارمخطو!-الدمنهورىأحمدالدينشهابلثيخالدمنهورية"المحفىالنررية"اللطائف:ينظر(1)

الأزهر:آلكتهابالبهىالدكتور/مقدمةأيضئاوتظر،(46386)رتمميكروفيلمحديثمصطلح(131)رقمتحت

عوفمحمدأحمدللدكتور/،عامألففىوالأزهر،مصر-م1964الأوقاتوزارةط"وتطورهتاريخه

.(1/130)العظيمعبدعلىللأستاذالأزهرومشيخة،(8.)ص

.(1/324)الاوىالعقنرعبدللدكتور/وجامعةجامعْاالأزهركتابهو(2)

(228)صأنيىأحمدمحمدمراجعةأندراوسفؤادترجمةهيرولد،كر!شونر.جتاليفمصر،فىبونابرت(3)

الطبة.رتمأوتاريخذكردون،مصر-بالقاهرةوالثمرللطباعةالعربىالكاتدار.ط،ييربتصرف

.(234)صالابقيراجع(4)
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كثيرفىالاجتماعاتهذهإلىيختلفوكان،منتظمةللمجمعجلساتهناكوكانت

"عجائبكتابهفىذكروالذى،الجبرتى)1(المؤرخهؤلاءومنبعفالمشايخالأحيانمن

.(2)لزيارتهوصفًاالاَثارلما

لعجائبالشيوخيستجيبأن-الغربيينفىالمعهودبالغرور-الفرنسيونتوقعوقد

الصناعيينلهؤلاءيخطرلمولعله،المتوحشةالشعوبكدهشةصبيانيةبدهشةالصناعة

الدهشةعليهمتبدلمالذينالشيوخمنالدنيابشؤونبصرًاالأقلالسذجهمأنهم

وبيانذاتهمبإثباتقاموابل،(3)الغريبلسيطرةالخضوعوأبواشاهدوا،لماالصبيانية

الجليلالشيخهذااتصلحيث-وأمثاله-العطارحسنالشيخخلالمنالعلميةأصالتهم

(4)والعلميةالهندسيةوآلاتهمكتبهموشاهد،منهموأفادالفرنسيةالحملةببعفعلماء

درسإنهحيث،المثقفينإمامأصبححتىواستوعبهافأتقنهاعلومهمأسرارعلىواطلع

فىوتابعه(ْ)...والرياضة،والأدب،الحيلوعلوموالفلكوالمنطقوالهندسةالطبيعة

أحدثااللذين،الطنطاوىعيادمحمدوالشيخالطهطاوى)6(رفاعةالشيخ:تلميذاهذلك

.الأزهر)7(تاريخفىفكريةثورات

محمدعلي:عصر

الولايةخلعةرهز!الاعلماءأكابرألبسهالذىعلىمحمدوجاء

(7

.(236-232)ص،3جالآثار("عجالْب:يراجع(2).(23ه)صالسابقيراجع

.(238)صمصر"فى"بونابرتيراجع

لاع!ملاعبدللشيخالإصلاحفىالجهادمنوصفحاتالأزهرفىالإعلاحتاريخ:ويراجع،(2/765)الاوى

.م1943-ـه1362بمصرالاعتمادمطبعة،أولى.ط،(22-18)ص،المعيدى

.(83-82)صعوفمحمدأحمدللدكتور،عامألففىالأزهريخظر:

الأزهر،تاريخفىفكريةو"ثورات،(32-26)صالصعيدىالمتعالعبدلثيخالأزهرفىالإصلاحتاريخ:يراجع

.(265)العدد"والإيمانالعلمرحاب:الأزهر"قصة:الهلالكتابضمن(،8-56)صالرباصىأحمد.د

منوأفاد-بهاوتوفىروسيا-إلىالطظاوىعيادمحمدالثيخذهبوقد،(63-58)صالابقيراجع

ومآثرعوارفمنالطنطاوىللثيخلماوفاء،كراتثوفصمكىأغناطيوسالكبهيرالروسىالمسثرقرأىولذا...أهلها

عيادمحمدالثيخ"حياةعنوانتحتوجعله..جهود.منمالهضمنهكتابفىمفصلاًحياتهتاريخيكتبأن

عليهوعلقوحققهالعربىالمنصوراجع،العربيةإلىالروسيةمن،عودةكلئوماليدةترجمته،"الطنطاوي

اهـ-384عامبمصرالاجتماعيةوالعلوموالآدابالفنونلرعايةالأعلىالمجلىوطبعهوزميلهحمنعبدالحميد

.م1964
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علىمستقلاًّتعليميًّانظافابجوارهوأنشأ،وأهملهرهز!الاتركذلكومع،(1)ـه5018سنة

أوجدبذلكفإنهالمصريةالعقليةحقفىبشعةجريمةبذلكليرتكبالحديثالغربىالنمط

متباينين:ثقافييننمطين

الخلف.إلىقبلتهتقليدىمتجمدنمط-أ

دائمًا.الغربإلىقبلتهحديثمتغيرونمط-ب

نأولابدكانالناسأنذلك،الدينىالتعليمفىطعنةأيضًاالخطوةهذهكانتكما

وكانتمضمونًا،ومستقبلأمادئاومكسبًامركزًااجتماعيًّا،يريدونفهم،عنهينصرفوا

نأالناسروعفىيلقىقدذلكإنثم،ذلكإلىالطريقهىالغربىالنظامذاتالمدارس

هذافىكبيرحدإلىاحتفظرهز"الافإنذلكورغم،والتخلفالجموددليلالدينىالتعليم

إنشاءفىنفسهعلىمحمدعليهواعتمدبل،(2)رثكأوحبالناسمنأكثربإقبالالعقد

مدارسه:

قامتالذينالتلاميذأغلبكانم1826-ـه1242عامأنشأهاالتىالطبفمدرسة-أ

.الأزهر)3(طلبةمنتلميذمائةلهاجلبإذ؟الأزهريينمنعليهم

وأساتذتهالأزهرمنطلابهااستقتم)Artعامأنشأهاالتىالألسنومدرسة-ب

.(5)أكتافهعلىوقامتمنهونهلتالأزهرمناغتذتى!لاالمدارسمنذلكغيرإلى(4)وكتبه

(3

الإسلامية،البحوثمجمعط(78)صالحبنمىشحاتهمصطفىمحمدللدكتور/وتطررهالأزهرتاريخيظر:

.(124-123)صعلىإسماعيلسميدللدكتور/المصريةالياسةفىالأرهردور:ويراجع

.بتصرت(151-15.)صالمصريةالياسةفىرهزْالادور

(r/88)مباركلعلىوالهيرة"القديمةوبلادهاوعدنهاالقاهرةلمصرالجديعة،!ططالممىالتوفيقيةالخططيراجع

محمد/للدكتورالحديثةالأدبيةالنهضةفىوأثرهوالأزهرهـ،5130مصر-ببولاقالأيريةالمطبة،أولى.ط

ط،م1982-ـه3014الرابعالكاب،عرةالثالثةالةالاسلاميةالجوثسل!ملة(r\-1/30)الفقىكامل

المؤتمر-حجازىاللهعوضللدكتور،الإصلامىالعالمفىوأثرهوالأزهرمصر،-الإسلايةالبحوثمجمع

.(178-177)صلهبحوثلمجمعالقاسع

للدكتور/الإ!لامىالعالمفىوأثرهوالأزهربعدها(،وما3ر)صالحديثةالأديةالنهضةفىوأثرهالأرهريراجع

.(178-177)صحجازىاللهعوض

محمدأنالأزهرعلىالاعتمادهذاأسبابومن،(37-3)صهالحدثةالأدبيةالنهضةفىوأئرهالأزهر:يراجع

فالابتدافية،ا!انويهْثمالعليا،المدارسإثاءفىولأ1شرعأنهبمعنىععكوصئا،أومقلوئاالتعليمىنظامهبدأعلى

.(2/744)الثاوىيظر:
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منإليهيصبومالهيتحققكىالضيفالأزهربأبناءعلىمحمداستعانكذلك

فأثبتواأورباإلىالكثيرمنهمفابتعث:وعلومهواَدابهالغربئقافةونقلبالبلاد،نهوض

التأليفبحركةنهضواكماالبلاد)1(،نهوضفىكبيرأثرلهموكانواقتدارًا،كفاءة

.(2)الفعالأثرهموظهرعلىمحمدرغبةأيضًاإليهااتجهتالتىوالترجمة

أزهرية:وثبة

المصلحينمنبجماعةمصرعلىاللهمنالميلادىعشرالتاسعالقرنهذاأواخروفى

إلىفاتجهوا،عبدهمحمدوالشيخ،الكواكبىالرحمنوعبد،الاْفغانىالدينجمالأمثال

فىالعلمىالتأخرلإصلاحالتمهيدذلكصدىمنوكان،والعربىالمصرىالفكرإيقاظ

استفتاءإرسال:وهىبحيلةالإنبابي-الشيخ-للتجديدالرافضشيخهعهدفىرهز"الا

يجوزهل:فيهيقولالزيتونةجامعمدرسىكبارأحدمنالأزهرشيخالإنبابىالشيخإلى

والكيمياء،والطبيعياتوالهيئةوالحسابالهندسةمثلالرياضيةللعلومالمسلمينتعلم

.بالإيجابالشيخجوابكانوقد؟ةم"الامصلحةفيهيكونمماوأمثالها

ذلكفى،المصريةالديارمفتىالبنامحمدالشيخإلىالاستفتاءهذامثلأيضًاكتبكما

وتعالىسبحانهواللهلمذهبناموافقالإسلامشيخحضرةأفاده"ما:بقولهعنهفأجابالعهد،

.(3)"ـه5013الحجةذىفىرهز!الاشيخفتوىإعلانمنأسبوعينبعدذلكوكان،أعلم

خمسفبعد،العلمىالتقدمنحوطريقهاتشقرهز!الافىالدراسةأخذتذلكوبعد

فىتدرسالتىالعلومكانتهـ-0131سنةفىأى-الاستفتاءينهذينمنسنوات

والحديث،،والقراءات،والتجويد،والتفسير،والمنطق،والتصوف،التوحيد:هىالأزهر

الاسلامىالعالمفىوأثرهوالأزهر،(71-6)صهوقطورهتارلخه:الإسلاميةالبحوثمجمع:يراجع(1)

.(3ه-34)صالحديثةالأدبيةالنهضةفىواْثرهوالأزهر،(178-177)ص

-vv)صوتطورهتاريخهالإسلامةالبحوثمجمع:يراجع(2) vr)،الحديثةالأدبيةالنهضةفىوأثرهوالأزهر

.(63-57)ص

،(42-39)صالصعيدىالمتعالعبدخي!ثللالإصلاحفىالجهادمنوصفحاتالأزهرفىالإصلاحتاريخ:يراجع(3)

ص)قراعةليةعامألففىالأزهروتاريخ،(25-24)صالعيونأبىمحمودلليخالأزهروالجامع

4.r. '- r)،26-1/262)العطيمعبدعلىللأستاذالأزهروميخة o)،للدكتوروتطورهتاريخهوالأزهر/

.(41-38)صشحاتهمصطفىمحمدمحمد
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وعلوم،والصرفوالنحو،واللغةالفقهوأصول،الأربعةالمذاهبوفقه،والمصطلح

والجبر،،والحساب،والتاريخ،البحثوأدب،والوضع،والقافية،والعروض،البلاغة

والرسم.،والحكمة،والميقات،والهيئة

هي:التوحيدعلمفىتدرسالتىالكتبفكانت

الجرجانى.الشريفبشرحللإيجىالكلامعلمفىالمواقف-1

.للبيضاوىالأنوارطوالع-2

التفتازانى.الدينلسعدالمقاصد-3

التفتازانى.السعدبشرحالنسفيةالعقائد-4

الدردير.أحمدللشيخالخريدة-5

اللقانى.السلامعبدبشرحاللقانىإبراهيمللشيخالتوحيدجوهرة-6

يوسف.محمدللشيخالصغرىالبراهينأم-7

وغيرها.للسنوسىالكبرىالبراهينأم-8

هي:التصوففىتدرسالتىالكتبوكانت

الغزالى.حامدلأبىالدينعلومإحياء-1

المكى.طالبلأبىالقلوبقوت-2

الشعرانى.الوهابعبدللشيخالقدسيةالا!نوار-3

.السمرقندىنصرللشيخالعارفينبسشان-4

.السلامعبدبنالدينلعزإبليستفليس-5

.وغيرها)1(السكندرىاللهعطاءلابنالروستاج-6

المنطق:فىتدرسكانتالتىالكتبومن

.الرازىبشرحللأرموىالمطالع-1

الخبيصى.بشرحالتفتازانىللسعدالتهذيب-2

للدكتور/وتطورهالأزهروتاريخ،بتصرف(5-اه.)صالصعيدىالمتعالعبدللشيخالأزهرفىالإعلاحخل!ات(1)

.بتصرف(42-41)صشحاتهمحمد
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.الرازىالقطببشرحللكتبىالشمسية-3

.الا!نصارى)1(زكرياالشيخبشرحللأبهرىإيساغوجى-4

.(2)الكتبأمهات-آنفًاالمذكورة-الأخرىالعلومفىتدرسكانتكذلك

وتكون...مباشرةالفجرصلاةبعدرهز!الاالجامعصحنفىتبدأالدراسةوكانت

ومادةاَخرأستاذإلىالحلقةتنتقلبقليلالشروقوبعد..."الحديث"فقهالغالبفىالمادة

راحتهمالطلابأخذمافإذا...الظهرقبلماإلىالدرسويستمر...الفقههىأخرى

والبلاغةالنحومدرسىحولفيلتفونجديدمنالدراسةحلقاتإلىعادوا،الظهيرةساعة

وأالتاريخدراسةتعقبهاثمالعصر،صلاةحتىالحلقاتهذهوتستمر...والأصول

والبيانالمنطقفيهايدرسونأخرىحلقاتفىالطلابيجلسالمغربوعقب...الحساب

وهكذا....(3)اليومطوالحصلوهمااستذكارإلىينصرفونثم...العشاءصلاةحتى

استشعرإذاحتى،تقنيندونفطريًّاسيرًاتسيرالأزهرحلقاتفىالدراسةوكانت

علىعلمهيعرضوراح،أستاذهدرسعنانسلخ،علميةمقدرةنفسهفىالعلمطالب

التىالعلميةشهادتههىالعلميةسمعتهكانتعليهالمترددونكثرفإذا،حلقتهطلاب

لنفسهيحققحتىأستاذهحلقةإلىأخرىمرةرجعالمكانةبتلكيظفرلمفإذاحازها،

شهادةالطلبةيمنحالذىهوكانالا!زهر""شيخمنصبإنشاءوبعد،المطلوبةالعلميةالمكانة

التدريسلصاحبهاوتتيح،العلميةالسمعةضوءعلىوذلك"الإجازة"بتعرفعلمية

.(والقضاء)4والإفتاء

سنةإسماعيلالخديوىعهدفىرسميةوثيقةالأزهرمضيخةوضعتوقد

الموادأنالوثيقةهذهفىجاءوقد،رهز"الابتدرسالتىالموادبشأن(م1864-ـه1282)

التوحيد،،الحديث،التفسير،الأصول،الفقه:هىالعهدذلكفىبالأزهرتدرسالتى

.(46)صوتطورهالأزهروتاريخ،بتصرف(54)ص*الصعيدىاقعالعدللشيخالأزهرفىالإصلاحتارلخ(1)

.(5ه-51)ص،الأزهرفىالإصلاحتارلخ:يراجع(2)

(r)4)صقراعةلنيةعاماْلففىالأزهرتاريخYAo- TA).

للدكور/،م1961-1985مصرفىالأزهرعلماءمخمع:وينظر،(V1-VO)صعافا12فىالأزهر:يراجع(4)

.م1980مصر،الجديدةالثقافةدار.ط،(86)صالدسوقىعاصم
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الفلسفية،الحكمة،والقافيةالعروض،اللغةمتن،والبديعوالبيانالمعانى،الصرف،النحو

والهيئة.الفلك،والمقابلةالجبر،الحساب،المنطق،التصوف

أخرىموادبعض،المتداولةالموادهذهعنفضلأرهز"الافىيقرأأنالمشيخةوزادت

يشتغللاأنهبيددراستهاعلىاقتدارلهملمنوغيرهاوالموسيقىوالتاريخكالهندسة

.(1)القليلسوىبدراستها

الخديوىعهدفىم1873-ـه1288عامالشهاداتمنحلتقنينقانونأولصدرثم

وحددالدراسيةموادهاوبين،العالميةالشهادةعلىالحصولطريقةنظمحيث،إسماعيل

إلىالأزهرشيخمنالشهادةمنححقوانتقلوئالثةدا،،وثانية،"أولىبثلاثدرجاتها

."البراءة")2(بيعرففيماالحاكمأوالأمرولى

ثمانبالأزهرقضىمنإليهايتقدم"الأهلية"بسميتجديدةشهادةأنشئتثم

الجالميةوأماوالإرشاد،والوعظوالخطابةالإمامةوظائفتولىحقلهموهؤلاء،سنوات

وغيربالأزهرالتدرش!حقوللناجحفأكئر،عافاعشراثنىبالأزهرقضىمنلنيلهافيتقدم

.(3)العاليةالوظائفمنذلك

الغشرين:القرنفى

:ثلاثمرحلإلىبالأزهرالدراسةحيثمنذلكبعدمجراهافىروم!الاتطورتثم

التعليملإصلاحصدرتالتىالقوانينكلفىواضحةمسألةوهى،وعالمية،وثانوكط،أولى

فىالحالوكذلك،والنقصانالزيادةبينالدراسةسنواتفىبسيطاختلافمعبالأزهر

.(4)المقررةالدراسةحجم

(1)

(T)

(?)

(4)

.(26-2ه)صالعيوناْبىمحمودلثيخ،تاريخهفىنبذة:الأزهرالجامع

.(76)صالأزهرعلماءمجتمع

نقلأ،"ـه1312رجب21-م18/1/1895بالأزهرالتدرشيريدمنامتحانلقانونشاملعال"أمر:يراجع

تراعةلةالأزهرتاريخ:أيفئاويراجع،(77)صالدسوقىعاصمللدكتور/الأزهر"علماء"مجتمعمن

.(278-277)ص

،(87َ90)صعافا،12فى"الأزهركابذكرهاالقوانينتلكواهم،(78-77)صالأزهرعلماءمجتمع

9)صعوفمحمدأحمدللدكتور/عامألففىوالأزهر r- Av)،لفضيلةالإسلامىالعالمفىوأثرهوالأزهر

شحاتهمصطفىمحمدللدكتور/وتطورهالأزهروتاريخ،(179-178)ص،حجازىاللهعوضالدكتور/أشاذنا

.(71-51)صالجى
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مؤلفةلجنةوضعهالذىم191)لسنة1رقمْالقان!نالقوانينتلكأواخرمنوكان

ثورةأثرعلى،باشاصدقىوهاسماعيل،ثروتالخالقوعبدباشا،زغلولفتحىمن

والذى،م1930لسنة49رقمالقانونأيضًاومنها،الأزهر)1(طلاببهاقامإصلاحية

بقوله:حجازى)2(اللهعوضالدكتور/أستاذناعليهيعلق

العلمىالتقدممسايرةمنالأزهرالجامعتمكينفىرسميةخطوةيعدُالقانون"وهذا

منالدينرجلبهيحيطأنيجببماطلابهتزويدوفىالحاضر،العصرفىوالاجتماعى

.(3)"المتعددةالعلميةالاتجاهاتومنالحديثةالعلوم

المراغى-مصطفىمحمدالثميخعهدفىالصادرم911"1لسنة26رقمالقانونوكذا

:ىتَالاالنظاموفقالتعديلعلىويشتمل-آنذاكالأزهرشيخ

مراحل:أربععلىالأزهرفىالدراسةنظاميكون

فيه:ويدرس،سنواتأربعومدته:ابتدائى-1

النبوية.السيرة-3.التوح!د-2.الفقه-1

.الإنشاء-6القرآنتجويد-5.الصحابةكباروسيرة-4

.لإملاءا-8.والصرفالنحو-7

التاريخ.-11.والمحفوظاتالمطالعة-01

9-الخط.

فيا.الجغرا-21

."المصحف"رسمالرسم-15.الصحةتدبير-14.تضياالريا-31

(3

.(44)صالعيهونأبىمحمودللثيخالأزهرالجامع

العالميةثم،م0194عامالعاليةالثهادةعلىحصل،المنوفيةمحافظة-نرفمركزررين""زاويةبقريةفضيلتهولد

اللغةبكيةفاستاذمدرسوظيفةشغل،م1947عامالدينأعولكيةمنوالفلفةالعقيدةفىأصتاذدرجةمن

للجامعوكيلأثم،م1978عامالأزهرلجامعةوكيلأثملها،عمذاثم،الدينأصولكليةفىأصتاذثم،العربية

الفلسفةفى-ب،الإسلامىالتفكيرمنوموقفهالقيمابن-أ:مؤلفاتهمنالأزمر،لجامعةرنيسًاثم،م791الأزهر

المضطقفىالليمالمر!ئد-د،والإسلاماليهوديةبين:الأديانمقارنة-ب،اليونانيةبالفلسفةوووتهاالإسلامية

أولى،.ط،(247)صالبارزةالمصريةلئخصياتالقومةةعو!وملا:ترجمتهتنظر،وغيرذلك،والقديمالحديث

1)ص،وتطورهتاريخه:الإ!لاميةالبحوثمجمعوأيضْا،؟م989مصر،للاستعلاماتالعامةالنهة I V).

.(178)صحجازىاللهعوضالدكور/لأستادناالإسلامىالعالمفىوأثرهالأزهر
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فيه:ويدرس،سنواتخمسومدته:ثانوى-2

ومصطلحَا.متنًاالحديث-03التفسير-2.الفقه-1

."والصرف"النحوالعربيةاللغةعلوم-6.الإنشاء-5.التوحيد-4

اللغة.أدب-08"والبديعوالبيان"المعانىالبلاغة-7

.والمحفوظاتالمطالعة-01.والقافيةالعروض-9

الكمياء.-12.الحديثوأدبالمنطق-11

.الحياةعلم-14.الطبيعة-13

التاريخ.-016الجغرافيا-15

العربية.اللغة-ب.الدينأصول-ب.الشريعة-أ:الكليات-3

التخصصر:أقسام-4

:أنواعوهوسنتانومدتها!لهنةتخصصر-أ

معالعالميةشهادةفيهالناجحويمنح،العربيةاللغةكليةيتبعالتدرش!:فتخصص-

التدريس.إجازة

إجازةمعالعالميةشهادةفيهاالناجحويمنح،الشريعةكليةيتبعالقضاء:وتخصص-

الشرعى.القضاء

شهادةفيهالناجحويمنح،الدينأصولكليةيتبع:والإرشادالوعظوتخصص-

.والإرشادالدعوةإجازةمعالعالمية

العالميةشهادةبعدهافيهالمتخرجيمنح،سنواتخمسومدته:تخصمالممادة-ب

هى:وفروعهأستاذ،درجةمن

والمنطق.التوحيد-.والحديثالتفسير-.والأصولالفقه-

التاريخ.-.والصرفالنحو-.والأدبالبلاغة-

كليةفىتدرسالتىوالمواد،الشريعةكليةفىتدرسالتىالموادعلىالقانوننصكما

قسمفىتدرسالتىالموادوكذا،العربيةاللغةكليةفىتدرسالتىوالمواد،الدينأصول
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التىوالموادوالإرشاد،تخصمالوعظفىتدرسالتىوالمواد،الشرعىالقضاءتخصص

.(1)التدريستخصصقسمفىتدرس

التىالهيئات"8"مادةالثامنةمادتهفىفبينم1961لسنة031رقمالقانونجاءثم

تحتهاينضوىوماالأزهر""جامعةبينهاومنعنها-الحديثتريبًاوسيأتى-رهز!الايشملها

;r)
هناومن،(3)الحاجةدعتكلماأخرىكلياتإنجشاءجوازالنمعلىمعكلياتمن

متطلباتتقتضيهحسبماالكلياتإقامةفىتتوسعتزالماالشريفالأزهرجامعةفإن

،(4)الثلاثينعلىم1987-ـها074عامفىكلياتهاربتحتى،العصريةالحياةوحاجات

تواصلتزالوما،(ْ)كليةالخمسينعلىعددهانافم1996-ـه1417عاموفى

العلميةوموادهامناهجهافىكذلكوتعدلبلعصرها،احتياجاتملبيةتوسعاتها

الفكرية"التياراتددراستها-النظريةالناحيةفى-ذلكأمثلةومن...والدراسية

وغيرها...والقاديانية،والبهائيةوالبابية،والماسونية،والوجودية،كالماركسية"المعاصرة

يقظة،حراسةفىمنهاالمنحرفعلىوالرد،الإسلاميةالنظرلوجهةطبقًابتقويمهاوذلك

الإسلامية،الشخصيةعلىتحافظكى،الإسلاميةالديارإلىالداخلةللثقافةواعيةومراقبة

والثقافية.الدينيةهويتهاوتحمى

الا"زهر-ليشكل،الأزهريةالمختصةالمؤسساتمنغيرهاتمضىالنهجهذاوعلى

بصحيحهامرحبًا،الإسلاميةالبقعمختلفإلىالوافدةالثقافاتتميزشرعيةمراقبة-بهيئاته

وانحرافاتها.أباطيلهالافظا

نوازعأمامالأزهر"إن:القائلالصوتبهذاالأزهريةالعلميةالإطلالةهذهوأختم

(1)

(U

قانونأنالباحثينأحدذكروقد،(71-67)صشحاتهمصطفىمحمدللدكتور/وتطورهتاريخهالأزهريراجع

مقال،،وحاضرهماضيهالأزهر"الجامع:يراجع،يسيرةتغييراتسوىم0141قانونعنشيئًايزدلمم1936

تصدر(41-34)ص،م1969هـ-1388صفة(47)العددالإسلا!ىالوعىبمجلةغيثمحمدزكىللدكتور/

بالكويت.

.(ه)صيشملهاالتىوالهيئاتالأزهرتظيمإعادةبثأنم1961لسنة031القانونمن(A)المادةتراجع

-14,)المذكورالقانونمن(32)المادةتراجع \ r).

.م1987عامللاستعلاماتالعامةالهيئةإصدار،(74-73)صورسالةتارلخالأزهر:يراجع

.م1996-ـه1714مصر،بالقاهرةالأزهربجامعةالعامةالعلاقاتإعداد،(13)صسطورفىالأزهرجامعة:ينظر
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التوجيه،واجبعلمائهوعلىالجهاد،واجبعليهالمضادةوالاتجاهاتالحديثالفكر

فىويؤثرالأنظار،يجذبفيهاالدعاياتبريقأخذالتى،الصراعميادينإلىوالخروج

بهينادىماأنالطامعينأو...النفوسبعفضعافظنلقدحتى،العقلياتبعض

علالوأنهحينفىجمعاء،للبشريةخيرفيهجديدمبدأمنالبعيدةالبلادتلكفىالدعاة

أساسها،منلهدموهاالمبادئهذهأصحاببلغاترهز!الاعلماءوتكلم،الإسلامصوت

.(1)الإسلامدعوةالأصليةالدعوةإلىالناسولوجهوا

فىسيأتىوالتى؟-المختلفةبهيئاته-وتكتلالشريفالأزهرتكاتفلوإذنالحالفما

العلمى.دورهاوبيانبهاالتعريفالقادمةالسطور

ِث!-+-*؟لك-

للأزهر-والأربمينالثانىاليئالفضيلةعاحبذكرولقد،(388)صقراعةلسنيةعامألففىالأزهرتارلخ(1)

وحمايتها،عليهاوالمحافظةالصحيحةالإسلاميةالفكرةإبرازفىالأزهرجهادمنيسيرأطرفا-الحقجادالثخ

.(199-195)ص(62)المجلدالأزهرمجلةئرته"والمتقبلالحاضرالأرهر:8عنوانتحتلهمقالفىوذلك
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شؤو

وسيا

العلمى.دورهاوبيانالشريفزهرال!هيئات.

:-القانونعليهنمركما-ةيتَالاالهيئاتالأزهريشمل

الإسلامية.البحوثمجمع-2.للأزهرالأعلىالمجلس-1

الا!زهر.جامعة-04الإسلاميةوالبعوثالثقافةإدارة-3

.الاءزهرية)1(المعاهد-5

:الموقرةالأزهريةالهيئاتهذهعنخاطفةلمحةوهذه

كلفىالتوجيهمسؤولياتتحملالتىالهيئةهو:للأزهرالأعلىالمجلس:أولأ

البحثسياسةتنفيذوتتابع،المختلفةهيئاتهفىالنشاطلأنواعوتخططالأزهر،ن

من:ويتكون.(2)المختلفةأجهزتهفىالتعليمسة

من:كلوعضويةرئيسًا،:الأزهرشيخ-1

الاءزهر.وكيل-2

الأزهر.جامعةمدير-3

الإسلامية.البحوثمجمععامأمين-4

الأزهرية.المعاهدعاممدير-5

للأزهر.الأعلىالمجلسعامأمين-6

الا!زهر.جامعةوكيلى-7

الا"زهر.بجامعةالكلياتعمداء-8

لنيةعامألففىالأزهرتارلخويظر19V'الأزهرمطبعةط5ص8المادةم1961لنة031رقمالقانون(1)

محمدالشيخعهدفىام945يوليوفىقررللأزهرالأعلىالمجلىأنإلىالإشارةوتجدر،394صتراعهْ

عهدفىعملهاالمراقبةهذهبدأتوقد،الإسلاميةوالئقافةللبحوثمراقبةإنئاء-اللهرحمه-المراغىمصطفى

519ديمرفىالأزهرمثيخةإليهأسندتالذى-اللهرحمه-الرراقعبدمصطفىالثيخ tفبرايرفىوفاتهحتىم

129صالعيونأبىمحمودللشيختاريخهفىنجذة:الأزهرالجامع:يخظر،المراغىالثخوفاةبعد،م1947

.394صعامألففىالأزهرتاريخوأيضئا،42صم19لسنة031رقملقانونالإيضاحيةالمذكرة(2)
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ويصدر،سنتينلمدةالمجمعيختارهمالإسلاميةالبحوثمجمعأعضاءمنأربعة-9

الجمهورية.رئيسمنقراربتعيينهم

،العدل،والتعليمالمربية،الأوقاف:وزاراتمنكلمنالوزاراتوكلاءأحد-01

ويصدر،الأزهرشؤونوزارةوكيل،العالىالتعليم،المحليةالإدارة،""الماليةالخزانة

المختص.الوزيرمنقرارمنهمكلبضعيين

المتعلقةالعامةوالشؤون،التعليمشؤونفىالخبرةذوىمنالأكثرعلىثلائة-11

ىلع!الاالمجلسأعضاءمنالأقلعلىأحدهمويكونالأزهرشيخيرشحهم،به

.(1)المختصالوزيرمنبقرارسنتينلمدةويعينونللجامعات

للأزهر:الأعلىالمجلسدور.

للأزهر:الأعلىالمجلسبهايختصالتىروم!الاومن

الا!زهر،عليهايقومالتىالأغراضيحققمالكلالعامةالسياسةورسمالتخطيط-1

الشاملة.الإسلاميةالفكرةخدمةفىلهاويعمل

ماسق!الاوالأزهريةوالمعاهدالأزهرجامعةعليهاتسيرالتىالتعليميةالسياسةرسم-2

التىوالمقرراتالموادواقتراح،والعربيةالإسلاميةبالدراساتيتصلماكلفىالتعليمية

الأزهر.أغراضلتحقيقتدرس

مماذلكغيرإلىالتعليميةوالأقسامالأزهريةوالمعاهدالكلياتإنشاءاقتراح-3

(2
به.يحتص

الإسلامية:البحوثمجمع:ثانئا

مؤتمراتهبعقدنشاطهالمجمعواسشهلم1961-ـهA"111عامفىإنشائهقانونصدر

مختلفتناولتالتىالبحوثمنضخمةمجموعةفيهاوقدم،م1964عامبدأتالتى

.(3)الإسلاميةوالحياةالإسلامىالفكرأوجه

103رقمالقانونمن9المادةمنبدلأجاءوالذىم01/11/1971فىالصادر401رقمالقانونمن9المادةيظر(1)

.التعديلاتمن1فقرة3صم1961لة031بقانونالمرفقةالتعديلاتفىذلكجاءوقد،م,961لنة

ْم1961لسنة031القانونمن01المادةتراجع(2)

كبارلهيئةكبديلالبحوثمجمعإثاءكانوقد،89صوتطورهتاريخه:الإصلاميةالجوثمجمع:ينظر(3)

.،9صوتطورهتا!لخه:البحوثمجمع"ينظرالعلماء
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المذاهبجميعيمثلون،الإسلامعلماءكبارمنعضوًاخمسينمنالمجمعويتألف

مصرجمهوريةمواطنىغيرمنالعشرينعلىيزيدلاعددبينهممنويكون،الإسلامية

.(1)العربية

المجمع:عضوفىيشترطومما

.وحاضرهماضيهفىوالتقوىبالورعمعروفايكونأن-1

وأالكلياتإحدىأوالأزهر،منالعلياالعلميةالمؤهلاتلأحدحائزًايكونأن-2

الإسلامية.بالدراساتتهتمالتىالعلياالمعاهد

لمادةبالتدرش!اشتغلأو،الإسلاميةالدراساتفىبارزعلمىإنتاجلهيكونأن-3

خمسأدناهالمدةالعالىالتعليممعاهدمنمعهدأوكليةفىالإسلاميةالدراساتموادمن

أدناهالمدةالتشريعأوالإفتاءأوالقضاءفىالإسلاميةالوظائفإحدىشغلأو،سنوات

(2)ا
.سنواتحمس

الإسلامية،للبحوثالعلياالهيئةهوالإسلاميةالبحوثمجمع:العلمىدوره.

إليه:أسند

.بالبحوثيتصلماكلفىبالدراسةالقيام-1

وآثاروالفضولالشوائبمنوتجريدهاالإسلاميةالثقافةتجديدعلىالعمل-2

العلمنطاقوتوسيع،الخالصالأصيلجوهرهافىوتجليتها،والمذهبىالسياسىالتعصب

بيئة.كلوفى،مستوىلكلبها

.بالعقيدةتتعلقاجتماعيةأومذهبيةمشكلاتمنيجدفيماالرأىبيان-3

الحسنة.والموعظةبالحكمةاللّهسبيلإلىالدعوةتبعةحمل-4

التخممملدرجتىالعلياالإسلاميةالدراساتتوجيهفىالأزهرجامعةمعاونة-5

امتحاناتها)3(.فىوالمشاركةعليها،والإشراف،والعالمية

.3Aصالإسلاميةالبحوثمجمع!شظر:،م1961لنة031رقمالقانونمن16المادة(1)

.84-83صالإسلاميةالبحوثمجمع:أيفئاوينظر،م1961لسنة031رقمالقانونمن17المادة(2)

.83صوتطورهتاريخهالاسلاميةالبحوثومجمع،م1961لنة031رتمالقانونمن15المادة:تظر(3)
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الداخلفىودراساتبحوثمنالإسلامىوالتراثالإسلامعنينشرماتتبع-6

.(؟)والتصحيحبالردّمواجهتهاأوصحيحرأىمنفيهابماللانتفاع؟والخارج

وهى:واداراته)2(أجهزتهبواسطةذلكالمجمعويحقق:المجمعإدارات.

الوعظ.إدارة-1

الإسلامية.البعوثإدارة-2

الاءزهر.مكتبة-3

الإسلامية.البعوثمراقبة-4

.الفتوىلجنة-5

الإسلامية.والثقافةوالنشرالبحوثإدارة-6

الإسلامية.البحوثسلسلة-7

فىاْصيلدورمنلهالمابهاالتعريفالتاليةالسطوروستتناولالأزهر،مجلة-8

المتواضع.البحثهذا

:الأزهر""مجلةبموجزتعريف

الدخيلة،ءارَالامنعارمةموجاتاجتاحتهالإسلامىالعالمأنالأزهررأىعندما

أصدر...وأخلاقياتهمثلهوتجافى،الدينقيممعتتنافىصيحاتجنباتهبينوترددت

نأالأزهر""الجامعكتابهفىالعيونأبومحمودالشيخويذكر،(3)هلمجلهَبإنشاءقرازا

هذهصرحإقامةفىبذلأنهعنهيؤثر-الثهرحمه-الظواهرىالأحمدىمحمدالشيخ

.محمودًامجهودَاالمجلة

.92صوتطورهتاريخهالإسلاميةالجوثمجمع:ينظر(1)

الإسلاميةالبحوثمجمع:الترتيبعلىيراجعوالإداراتالأجهزةهذهعلىللتعرف(3)

1-135هص 27L.,o 1 41YV-1Y،1صو 4 1 - in ,,, citi- If1،1صو،051-941صو 54 - lot،

-55IVAوص l.

(Y)146صالإصلامةالبحوثمجمعيراجع.
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a..o"49عاممنالمحرمغرةوفى -A11.ست96فىالمجلةهذهمن+الأولالعددر

هـ1354سنةوفى(1)"الإسلام"نورمجلةتسمىالأمربدايةفىوكانت،صفحةوتسعين

إلىاسمهابتغيير-اللهرحمه-المراغى""الشيخعهدفىالأزهرمشيخةمنقرارصدر

.(2)ـه1354سنةمنالسادسةالسنةمنتصففىذلكوكانالأزهر""مجلة

اللين،بالقولدينهعنوتجادل،المبينبالدعاءاللهإلىتدعوالمجلةهذهخرجت

حقوبلاغلدعوتهصدقلسانلتكون؟المنكرةالأصواتفوقندئارهز!الاصوتوترفع

ودفع،لبسكلمننقيةحقائقهوإظهار،الإسلاماَدابنشرفىرسالتهاتؤدىوهىلرأيه

.(3)الشريعةأصولمنأصلعلىالقلوبمرضىبهايحومالتىالشبهات

ببيانالأولالعددلتحريرهارئيسأولحسينالخضرمحمدالشيخفضيلةصدروقد

فيه:جاءوخطتهاالمجلةمنهج

.ومحدثاتبدعمنبالدينألصقماكشفعلىتعملالمجلةأن-1

.(4)000الحقغيرالدينفىيقولونالذينالجماعاتأوالأشخا!تناقش-2

قضيةتتناولبالمجانتوزعهديةالكتيباتمنمجموعةإصدارالمجلةانتهجتكما

بينيجمعروحانيًّارباطاوأضحت...الاجتماعيةأوالاقتصاديةأوالدينيةالقضايامن

.(ْ)الإسلاميةالشعوببينويصل،القلوب

(3

146صالإسلاميةالبحوثومجمع،191صعامْا12فىالأزهر

الكتابهذافىالهجرىالتاريخذكرفىوقعمطبمىخطأوئمة،194صالحدثةالأديةالهضةفىوأثرهالأزهر

وهىالإ!لام،"نورباسمذلكأثناءلاتأخرىمجلةثمةأنإلىالإشارةوتجدر،ـه؟374عامانهفجاء،القيم

الفرين،القرنئلاثيناتأوائلالخاصمالهممنبالأزهردا!ئ!رإلاوالوعظعلماءأنثأهاوإنما،الأزهرمجلةيخر

ومنوالإرشادالوعظهيئةمنالأزهرعلماءكبارفيهاكتوقد،بالمجلةمنهاأوراقهاعددفىبالصحيفةأشبهوهى

المجلةهذهتزالوما،المعدودةالمجلةصفحاتمنالمتاحالحيزبحكمسطورهافىمحدودةالمقالاتوكانت،غيرهم

1)ص،العيونلأبى،الأزهرالجامعفىذلكمنطرتيظر.هذاوقتناى!حتصدر I i).

146صالإصلايةالبحوثمجمع

المحرمالأولالعددالأزهر"،!مجلةإلىبعدفيمااسمهاتغيرالتىالإ!لام""نورمجلةمنالأولالمجلديراجع

13 i i-عربى-شهركلأولالشريفالأرهرميخةتصدرها-حكميةتاريخيةأخلاقةعلميةدينيةمجلةهـ

-بالقاهرةخبرتلارعالحديثةالمطبعةط-14رقمفهمىبئارعالدييةللمعاهدالعامةبالإدارةالمجلةمكتب

6-3صحينالخضرلثيخالمجلةافتاجة

\iAصوتطورهتاريخهالإسلاميةالبحوثمجمع:يظر
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فكاناكاديميةبدراساتحظيت،الإسلاميةالاتجاهاتمنكثيرفىالجليلةولاَثارها

خصكماالأزهر،جامعةداخل...الأزهرمجلةعندكتوراهأطروحةمنأكثرهناك

الأزهرمجلةمونتريالبجامعةالإسلاميةللدراساتأستاذوهو"سميثكانتول"ولفريد

اتخذقدذلكقبلكانوأيضا،"الحديثالتاريخفى"الإسلامكتابهفىدراستهمنبجزء

"مجلةباسمم1948سنةدابرنستون"جامعةإلىقدمهاالتىلدراستهموضوعًاالمجلة

.(1)"دقنوعرض-الأزهر

الإسلامية:والبعوثالثقافةإدارة:ثالئا

فىوالدراسهَالبحثأسبابكلالإسلاميةالبحوثلمجمعيهئالذىالجهازهى

البحوثلهذهوالتحضيربالإعدادتقومكماباختصاصاتهتضصلالتىالموضوعات

البحوثهذهنتائجوتضعوالتنفيذ،للمتابعةالكاملةالمسؤوليةوتحمل،والدراسات

فروعفىأو،العامةالثقافيةالمجالاتفىسواء،العامالانتفاعموضعوالدراسات

الأزهرمنالبعوثمشروعاتإعدادعلىكذلكالإدارةهذهوتقوم،الأزهريةالدراسات

نتائجها)2(.وتقورجالبعوثلهذهبالنسبةالتنفيذمسؤوليةوتحمل،!اليه

الثقافةإدارة"تختص:م1961لسنة031رقمالقانونمن25المادةفىجاء

البعوثمنالإسلاميةوالعلاقاتوالترجمةبالنشريتصلمابكلالإسلاميةوالبعوث

وعليها،الأزهرأغراضنطاقفىالعلاقةذوىمنوغيرهمالمنحطلابواستقبالوالدعاة

منيلزمهماوتجميع،ودراساتهبحوثهونشر،المجمعمقرراتتنفيذذلكجانبإلى

.(3)"الدراساتلهذهالبيانات

الأزهر:جامعة:رابعًا

وهى:،الأزهرجامعةتشملهاالتىالكلياتعلىم1961لسنة031نمالقانون

-1683ص"الحديثالتاريخفىمال!إلاوالأزهر"مجلةعنوانمختمقالالأزهرمجلةمن48المجلديراجع(1)

.م1976أغط!213العددالكوتةالعربىومجلة،1685

(Y)434صلنة031لقانونالإيضاحيةالمذكرةb.الأزهرمطبعةi Avy39صتراعةلسيةالأزهروتاريخ،م o.

لغلها.التىوالهيئاتالأزهرتظيمإعادةبثأنم1411لة031القانونمن25المادة(3)
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العربية.الدراساتكلية-02الإسلاميةالدراساتكلية-1

.والصناعاتالهندسةكلية-4.والتجارةالمعاملاتكلية-3

.(1)الطب6--كلية.الزراعةكلية-5

كلياتونوعيةعددفىالزيادةعلىينصقانونىتعديلم1972عامفىصدرثم

العصر.احتياجاتتتطلبهماوفقجديدةكلياتتنشئالجامعةتزالوماالأزهر)2(،جامعة

العلمى:دورها

بهذاتتصلالتىوبالبحوثالأزهر،فىالعالىبالتعليميتعلقمابكلتختص-1

عليه.تترتبأوالتعليم

.ونشرهوتجليتهودراسته،الإسلامىالتراثحفظعلىالقيام-2

تقدمفىوأثره،حقيقتهإظهارعلىوالعمل،الناسإلىالإسلابمرسالةتأدية-3

الاَخرة.وفىالدنيافىلهمالسعادةوكفالةالبشر

العربية.للأمةوالروحىوالفكرىالعلمىوالتراث(3)العربيةالحضارةببعثالاهتمام-4

الذين،العاملينبالعلماء،العربىوالوطنالإسلامىالعالمتزويدعلىالعمل-5

ولغةوالشريعةالعقيدةفى،والتفقهالروح،وقوةبالنفسوالثقةباللهالإيمانإلىيجمعون

العقيدةبينوالربط،والحياةالدينبينالصلةلتاكيدومهنيةوعمليةعلمية:كفايةالقرآن

.والسلوك

الطيبة.والقدوةوالريادةوالإنتاجالنشاطأنواعكلفىللمشاركةالدينعالمتأهيل-6

الحسنة.والموعظةبالحكمةاللّهسبيلإلىالدعوةفىللمشاركةالدنياعالمتأهيل-7

A-الإسلاميةالعلميةوالهيئاتالجامعاتمعوالعلميةالثقافيةالروابطبتوثيقالعناية

.(4)والأجنبيةالعربية

.م1911لسنة103رقمالقانونمن34المادة)1(تنظر:

لنة031القانونمعالتمديلاتفىالخامسةالفقرة-م11/4/1972فىالصادر7رقمالقانون:يراجع(2)

fMI.

الاسلامية.المربيةالحضارة:يقالأنالأوجه(3)

;f)13ص،م1961لنة031رلهْمالقانونمن33المادة:تنظر.
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لأزهرية:االمعاهد:خامسئا

الا!زهريةبالمعاهدألحقوقد،(1)القانوننععليهاالتىالخمسالأزهرهيئاتخامسة

التربيةوزارةإشرافتحتحينذاككانتالتىالكرريم،القرآنتحفيظمدارسالابتدائية

الإعداديةالمرحلةفىالأزهريةالدينيةالمعاهدبناءعليهايقومالتىالقاعدةلتكون؟والتعليم

يلى:ماعلىنمالقانونحيثبعدها)2(؟وما

إلىالمتقدمينللطلاببالنسبةالأولىالمرحلةمدارسمقامالقرآنتحفيظمدارس"قيام

)3للأزهرالإعداديةالمعاهد N).

قاعدةلتكون؟الإعداديةالمعاهدإنشاءفىالتوسعإلىمتوجهةالهمةكانتكما

منالأزهرلجامعةالذاتىالاكتفاءلتحقق؟الثانويةالأزهريةالمعاهدبناءعليهايرتكزسليمة

.(4)الأزهريةبالمعاهددراستهمأتمواالذينالطلاب

العلمى:دورها

المعارفجانبهاوإلى،الإسلاميةالثقافةمنالكافىبالقدرتلاميذهاتزويد-1

مزودينالحياةإلىليخرجواالمماثلةالأخرىالمدارسفىنظراؤهمبهايتزؤَدالتىوالخبرات

بوسائلها.

الأزهر،جامعةكلياتفىللدخولالكاملالإعدادوالطلابالتلاميذإعداد-2

.(ْ)والإنتاجالعملمجالفىمتكافئةفرصجميعَالهمولتتهيأ

الصغر)6(.مندينيةثقافةتثقفواممنبحاجتهمالإسلاميةالبلادمجتمعاتإمداد-3

(2

(r

(4

(5

(6

.م1961لنة103القانونمن8المادة

زكىللأستاذينهـ،1397عامهـإلى1393عاممنإثاثهافىالتوسعومدىتطورها:الأزهرية،المعاهد:بنظر

.ام978الأزهرمطبة!،38صرجبالحميدوعبد،سويلم

.م1411لسنة103القانونمن84المادةتنظر:

عامألففىالأزهرتاريخ:ويراجع،66صإثائهافىالتوسعومدىتطورها:الأزهرية"المعاهدكتابيظر:

.397-396صقراعةلنية

.م1961لسنة103القانونمن85المادةتنظر:

.66ص)ثائهافىالتوسعومدىتطورهاالأزهريةالمعاهد:يراجع
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الصحيحة؟الدينيةوالمعرفةبالعلمالإسلاميةالأقطارمنالوافدينالطلبةتزويد-4

خلالمنوذلكوالإقناعالحج!طريقعنةماَذهلاوالتياراتالتبشيرمقاومةليستطيعوا

.(1)الإسلاميةالبعوثمعهد

منوغيرهاوقراءاتتجويدمنالدقيقةوعلومهالكر!3،بالقرآنالخاصةالعناية-5

الأزهرية.المعاهدبهتقوممماذلكغيرإلى(2)القراءاتمعاهدخلال

تلك،رسالتهلتأديةرزَاتت،كمؤسسةالشريفالأزهريشملهاالهيئاتهىتلك

شقين:فىبلورتهايمكنوالتىبتطورها،الأزهريتطورالتىالرسالة

الإسلامى.العالمربوعفىالمحيحةالإسلاميةالثقافةنشر:الأولالشق-أ

الصفحاتوستشهد...اًّدروتقويمًا...الفكرىالغزومواجهة:الئانىالشق-ب

"موضوعالمنحرفةالتياراتعلىوالتركيز،الرسالةتلكملامحعلىالضوءإلقاءالتالية

ردودبيانفىالشروعإلىخلالهامنوالدخوللها،الشريفالأزهرومواجهة"البحث

تفصيلاً.الأزهر

.72صإلهائهافىالتو!ومدىتطورهاالأزهريةالمعاهد:يراجع(1)

.95-93صالابق:يراجع(2)
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المنحرفةالفكريةالنياراتعلىالأزهريةالردودإلىمدخل:الئانىالقسم-ب

العشرين:القرنمنالأخيرالنصففى

جوهرعلىالأزهرتطوريطغولم،رسالفبتطورالأزهرتطورمراحل"ارتبطت

وهى:تاريخهمنذوميزتهبهاتميزالتىالئلاثةأصولهعلىيجرولم،العلميةدراساته

الدين.أصول-أ

الشريعة.أصول-ب

هويته:تاريخهمدارعلىالثلاثةالأصولهذهصنعت.العربيةاللغةأصول-ب

وشفته،الإسلامىومنهجهوالثقافىالفكرىتارلخهملامحوحددت،والعربيةالإسلامية

"الوسطموقفأبدًادائمًايلزمأنعلىهذامنهجهوحافظ،الكريهةالمذهبيةالعصبيةمن

مذهبيةمدرسةبمصرتنشأفلم،التفريطإلىينحدرولاالإفراطإلىيميللاالذى،"العادل

مصرأهلفر!أوالسمحاء،الملةجادةعنفيصرفها؟الهوىبهايميلأو،التعصبتنشر

نزاعاتبينتقع،الإسلامىالعالمحواضرفيهكانتالذىالوقتفىوأحزابًا،شيعًا

السرية.وحركاتهاالباطنيةوالجمعيات،ونحلهاالكلاميةوالمللوأحزابها،السياسة

الأزهروبقىوأهوائها،الفرقصراعاتمنرهز!الابسبببرئتفقد:مصرأما

،الخطوببهاتدلهمحينالمدبرالراشدوعقلها،الظلماتبهاتحيطحينالمنير؟وجدانها

طغاةأمامالحريةطريقإلىالوضاءوقبسها،الأممعليهاتجورحينالحاكموحكيمها

أصواتتعلوحينوالسياسىالوطنىبحقهاينادىالذىالجهورىوصوتها،المستبدين

بينالفتنةوقعتحين:مشهودالتاريخوعلىواضحمصروموقف،الوطنأعداءالمنافقين

الأشعرىالحسنوأبىوعقديًّا،فكرتاالعباسيةالدولةيحكمكانالذىالاعتزالمذهب

الحسنأبوقام؟الاعتزالمذهبمعهاوسقط،الأولىالعباسيةالدولةسقوطناّبإ

العالمحاضرةبغدادفىالبصرةمنبرعلىووقف،الاعتزالمذهبضدبئورتهالأشعرى

عنهوحطهذا،ثوبىأخلعكماالاعتزالمذهبخلعتإنى:وقالاَنئذ،الإسلامى

مذهببحطإيذانًامنهكانوذلك-الربعادةهىكما-بعمامتهورمىالثوب
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علىوقام،المعتزلةله!امامأمهزوجالجبائىعلىأبىبيتفىتربىالذىوهو،الاعتزال

أبويكناَئو،الاعتزالمذهبعلىالخروجمنالناسترعحينئذ،اًماعأربعينقرابةتربيته

عقيدتهمأمرفىالناسارتبكالحسنأبىثورةوأمام.بعدمذهبهعرفالأشعرىالحسن

،الاعتزالضدالأشعرىثورةأمامالأمصارفىالناسارتباكوأمام،الصحيحةوالعقيدة

اتجهوانْاإلاأمرهممنكانفما؟دينهمأمرعنليسألوايتوجهونأينإلىالناستساءل

الطحاوىفنهفالشيخ،الصحيحةالعقيدةاْمرعنيستفتونبرسائلهمففزعوامصر،إلى

الصغيرالقطعمنالملزمةتتجاوزلاوريقاتفىالصحيحةالعقيدةعنرسالتهوكتب

وتضخصتالأمصارإلىواْرسلها،"الإسلاميةالعقيدةفىللناسبيان"هذا:واْسماها

فىأمرهاوشاعالطحاوية"،"العقيدةببعدفيماوعُرفت،والمغلقينالشروحبفعلالآن

الإسلامى.العالموحواضرالأمصار

فرقةإلىمنتسبةأومعينامذهئاتحملأنغيرمنكتبهاالطحاوىالشيخكتبهاوحين

.العادلالوسطمنهجهاوكانمصركانتهنا،الفرقمن

الفسطاطمدرسةمنثقافيًّا7لاإرالعادلالوسطمنهجيحملبعدفيماالأزهرأصبح

الإسلاميةالدراساتعلىمِّيقوهوالشريفالأزهرتاريخخلالومن،والقطائعوالعسكر

:الأهدافتلكأهمومن،العصورمرعلىأهدافهتحددت:والربية

وتطبيقًا.وفهمًاوترتيلاًحفظاالابتدائيةالمرحلةفى3الكردبالقرآنالجادالاهتمام-أ

علىوالعمل،الشعوبكلإلىالإسلاميةالرسالةأمانةلحملالدعاةإعداد-ب

.والحضارةالبشرتقدمفىوأئره،الإسلامحقيقةإظهار

،والعقيدةالعلمنبعمنلينهلواالعالمأنحاءكافةمنالمسلمينطلاباستقبال-!

وتكاد،بلادهمسادتالتىوالاجتماعيةالسياسيةالظروففهمعلىالقدرةلهمولتكون

التطور.سنةتحتمهالذىالنحوعلىأوطانهمبناءفىالإسهاممنتحرمهم

والمذهبىالسياسىالتعصبوآثاروالشوائبالفضولمنالإسلاميةالثقافةتجريد-د

الأعميل.جوهرهافىوتجليتها

تتعلقاجتماعيةأومذهبيةمشكلاتمنيحدثماكلفىالرأىبيانهـ-

http://www.al-maktabeh.com



العشرين(القرنمنالثانيالنصف)فىالمنحرفةالفكريةالتياراتعلىالردفىالأزهرجهود

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!55!!

...ووجوديةوماسونيةماركسيةالفكرىالغزوجحافلداهصتولما،(1)بالعقيدة

زعزعةتتغيا،العشرينالقرنمنالثانىالنصففىالأخصوعلىالإسلامدياروغيرها،

ومفندًاداحضًا-وافرةبجهودالشريفالأزهرقام؟الجذورمنواجتثاثهاوهدمهاعقيدتهم

بالإسلامالإضرارتريدالتىالمنحرفةالفكريةالتياراتتلكتجاه-اًم!قمو...ومبطلأ

ووقف-المبئمرين)2(،ومكائدحيلوكشف،المستشرقينمزاعموجهفىفوقف،وأهله

والبهائية،والبابية،والوجودية،والماسونية،والماركسية،العلمانيةوجهفى-بقوة

جهادهيواصلتعالىاللّهبحمديزالوما،المغرضةالمنحرفةالأفكارمنوغيرها،والقاديانية

إلىإجمالأ-وجيزةوجازةفى-تشيرالقادمةالقليلةوالسطور...الصددهذافى

:الكثيرةالأزهريةالجهودتلكبعض

لتكونممَترحات-هّللارحمه-الغزالىمحمدالشيخقدمالخمسيناتأواخرففى-1

هذهمنوكان،"الإسلامصوت"إذاعة-وقتذاك-الجديدةالإذاعيةالمحطةعماد

فىالمنتشرةةماَذهلاللمذاهبيعرضبناؤن"لا"مخرتونبعنوانبرنامجإنشاء:المقترحات

.(3)"إلخ...القاديانية-البهائية-الماسونية-"الشيوعيةالمعاصرعالمنا

-هّللارحمه-محمودالحليمعبدالدكتور/منكليعلنالسبعيناتأواخروفى-2

لمجمعالعامالأمين-شلبى)4(عبدهالجليلعبدوالدكتور/-آنذاك-الأزهرشيخ

مجمععقدهالذىالمسلمينلعلماءالثامنالمؤتمرفى-"حينذاك"الإسلاميةالبحوث

تحتالميرمى)براهيممحمدالدكخور/لفضيلةمقال18صم1998مارس9الاثنين56العدد-الألهبوعجريدة(1)

مصر.-بالقاهرةتمدرمستقلةجريدة-"العادلالوسطومنهجالأزهر:كالنيللمصرلازم"الأزهرعنوان

الاسثراقعلىالردفىالأزهرعلماءمنثمانيةمواقف-رسالتهمنكبير!ثطرفى-الباحثينأحدتناولوقد(2)

محمد-3،الدجوىيوسف-3،عدهمحمد-1:المايخالفضيلةأصحاب"وهمومقاومتهموالتغريبوالتبثير

-8محمود،الحليمعبد-7،زهرةأبومحعد-6،البهىمحمد-5رراز،اللهعبدمحمد-4،حينالخضر

كترراهد"الآنإلىم0190سنةمنالإسلامعنالدفاعفىالأزهرعلماءمواقف"منرسالةتراجع،الغزالىمحمد

.م1990بالقاهرةالإسلاميةالدعوةبكيةسمكالحميدعداللهعبد.دإعداد

05المجلدالأزهربمجلة"الكريمالقرآنلإذاعة"مقتهرحات:مقالهفىشلبىالودودعبدالدكترر/بهوذكَرهذاذكر(3)

.430ص،ام978هـ-إبريل1398رخَالاربغعدد

إجازةحالعاليةالثهادةعلىوحصلبالأزهر،التحقثم،الكريمالقرآنحفظالثيخ"،،كفربمحافظةولد(4)

ثم،بالأزهرمدرئاعمل،م1971عام"لندن"منوالدكتوراه،م1943سةالعربيةاللغةكليةمنالتدرص

والتثمير،الإملاممعركة:مؤلفاتهمن،1977-ـه1397عامالإسلاميةالجوتلمجمععامْا(مياعين

ومجمع،618رتمترجمةالبارزةالمصريةلثخصياتالقوميةالموسوعة:ترجقهتنظروغيرها،استثراقيةصور

؟.\ص،وتطورهتاريخهالإسلاميةالبحوث
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للغزوالأزهرمناهضةعن:م1977هـ-1397بالقاهرةالشريفبالأزهرالبحوث

كالطودرهز!الا"وقف:محمودالحليمعبدالدكتور/فيقول،الإلحاديةوالتياراتالفكرى

الدخيلعنهاينفىأنيلينلاصمودفىويحاولالإسلاميةالذاتيةعنيدافعالراسخ

.(1)"اميومًاقناتهلانتوما،الفكرىوالغزو

الإسلاميةالبحوثمجمعيقف"لم:-اللّهرحمه-شلبىالجليلعبدالدكتور/وقال

عنيفة،إلحاديةتياراتمنيقوموما،الإسلامسمعةتشويهإلىيهدفماإزاءسلبيًّاموقفًا

نشطبل،تيارهووقف،الإسلامسمعةتشويهإلىتهدفكرةماخبيثةصهيونيةوأخرىْ

الشيوعيين،علىللرد،والرسائل،والكتب،النشراتفأصدر،مفترياتهوتفنيدلمقاومف

.مفترياتها")2(فىالاسترسالعنالمسمومةالا!قلاموكبح،المستشرقينأقوالوتصحيح

م1977-ـه1397عام...البحوثمجمععقدهالذى،الثامنالمؤتمروأوصى-3

يأتى:بما-أوصىماضمن-

الأمةوقايةعلىيعملأنالإسلاميةالأمةسياسةفىشأنذىكلالمؤتمريدعو-أ

دائرةإلىودفعهمالمسلمينعقائدتقويضيستهدفالذى،الفكرىالغزومنالإسلامية

.السلوكوانحراف،القيمواضطرابالإلحاد،

ببيانالمتخصصةالدراساتفىالماديةالمذاهبعرضيكونأنإلىالمؤتمريدعو-ب

عليها)3(.وتردّ،المذاهبهذهثغراتتوضحالتىالإسلاميةالنظروجهة

فىالبحوثمجمععقدهوالذى،المسلمينلعلماءالتاممعالمؤتمرأوصىكذلك-4

ولمدة1979إبريل12-ـه1399الأولىجمادى24منالفترةفىالشريفالأزهررحاب

ومواجهة...والثقافىالفكرىالغزومنالإسلامىالمجتمعوقايةعلىبالعمل،شهر

بحوثهأحدفىالمؤتمرهذاأوصىكما،(4)للإسلامالمناهضةوالثقافيةالفكريةالتحديات

لعلماءالئامنبالمؤتمرخاصعدد1461هـص1397القعدةذو/!ثوالعدد49المجلدالأزهرمجلة:تنظر(1)

.بالقاهرةالإسلايةالبحوثمجمععقدهالذىالمسلمين

-Titشة05المجلدالأزهرمجلة:تنظر!2) rir ?,. MA--Alrgnالمؤتمرحا!فافىشلبىالجليلعبد/دكلمة

.بالقاهرةالإيلايمةالبحوثمجمععقدهالذىالملمينلعلماءالثامن

.،...الثامنالمؤتمر"توصيات282ص،281ص1978-ـه1398!نة05المجلدالأزهرمجلة:تنظر(3)

.945عىم1RA,-إبريلعددالأزهرمجلة(4)

http://www.al-maktabeh.com



العشرين(القرنمنالثانىالنصف)فيالمنحرفةالفكريةالتياراتعلىالردفيالأزهرجهود

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!57!!

وبيان،الإسلامإلىالموجهةوالطعونالشبهعلىبالردّ-الأزهرقبلمن-"الاهتمامب

قوةمنيستطاعماوتجنيد،الجديدةالسلوكيةطامن!الاوالفكريةالمذاهبفىالشرعىالحكم

.(؟)"نطاقأوسععلىوتوزيعها،الحيةاللغاتإلى،وترجمتهاماكح!الاوالردودهذهلإذاعة

لسنة031قانونبعدالأزهرلجامعةمديرأول-البهىمحمدالدكتور/يشيرثم-5

عقليةهىاليهودية"العقلية:قائلاًوالماسونيةوالماركسيةالعلمانيةخبثإلى-م1961

(2)"00.الماسونيةوعقلية...الماركسيةأوالاشتراكيةوعقلية...العلمانية

أحمدعلى/دالسابقتحريرهارئيسفيذكر،البهائيةفتضمالأزهرمجلةوتكمل-6

يعذُ،والبهائية،والشيوعية،الماسونية:الثالوث"أن:افتتاحياتهاإحدىفى(3)الخطيب

والوسائلالطرقبمختلفمحاربتهاعلىيعملثمومن،أعدائهأخطرالإسلاميةالقومية

هرهادفًاستار،وراءمقبلسفور،فىالإسلاميهاجمألاالثالوثهذاسياسةوكانت

.(4)،000لهاالحماسلتفقدوْاكليةلتتهاوىالنفوسفىالإسلاميةالقيم

على-بقوة-الردفىالجامعيةرسائلهاخلالمنالأزهرجامعةأسهمتكذلك-7

كلياتهامنالصادرةالدورياتخلالمنوكذا،المنحرفةالفكريةالتياراتهذهمزاعم

سيردمما...وأساتذتهاشيوخهامؤلفاتعنفضلأ،المتنوعةوشُعبهابأقسامهاالمتخصصة

لهذهالتصدىتتابعذىهىوها،المتواضعالبحثهذامنمواضعهفىتفصيلاًكلهذكره

إلى-التسعيناتأواخرفى-أميركافىلهافرعإنشاءمنفهدفت،المنحرفةالتيارات

(1)

(2)

(r)

;t)

الهجرى"عشرالخاصالقرنفىالأزهرمنالملمونيتظره"مابحثفىالتوصةهذهوجاءت،811صالسابق

صقر.عطيةاليئمنالمؤتمرإلىالمقدم

(fهـ-1014سنةوهةمكتبةولى1-.216صالبهىمحمدللدكتور/،الهدامةالمذاهبومواجهةالإسلام RM.

كيةمنالعاليةالإجازةنالحتىالريفبالأزهروالتحق،م1928عامالإسكندريةفىالخطيبعلىالدكتورولد

للماجستيررسالهمؤخرألرتوقد،البعيناتفىالدكوراهثمالماجير،التخصصدرجةثم،العرلهاللغة

بالجامعةعمل،8وأدئاعقيدةالعربيةالجاهليةفى"الثرك:بفوانوهىم1970يوليهفىعليهاحصلوالتى

هـ-0314عفرشهرمنعافاعرخمةمنأكثرالأزهرمجلةلتحريررئياعملثم،المورةبالمدينةالإسلامية

إضافة،ملحوظتميزًاللمجلةاف!احياتهتميزتوقد،م1997ديمبرهـ-1418ضعبانعددحتىم1982نوفمر

فيه.وباركعمرهفىاللهأمذَ.إلخ...بعنايةتُثرالتىللمقالاتلاتقانه

75بالمجلدالخطبأحمدعلىللدكتور/،م1985هـ-أغسطى014هالقعدةذولعددالأزهرمجلةاف!احيةتراجع

-3lvooص lvoإليكاللهأترلمابعضعنيفتنرك(ن"واحذرهم:عنوانمخت،.
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المعاهدوشيوخأساتذةإلىبالإضافة،(1)للإسلاموالمعاديةالمنحرفةالتياراتمحاربة

وغيرها؟والأسيويةالإفريقيةالبلدانمختلفإلىالأزهريرسلهمالذينالأزهريةالمصرية

.الإسلامرسالةوتبليغالصحيحةالإسلاميةالفكرةلإيصال

فرغاتلكأوهذهفىلينشئالبلاد،أقاصىإلىذهبوإنالأزهرأنعلى-8

المسلمينأبناءاستوفدآخرجانبمنفإنه،ونحوه...إِسلامتامركزًاأو...لجامعته

وفتح،الصحيحةالدينيةالعلميةالدراسةفىالراغبينالإسلامىالعالمأنحاءمختلفمن

شرور-أولأ-أنفسهماْوُقَيو،الصحيحةالإسلاميةالثقافةبأسلحةليتزودوا؟أبوابهلهم

وذويهم،أهليهموتوجيهوارشادوتحذيرتنبيهعلىويعملوا،بهمالمتربصالفكرىالغزو

العقدية،بنيتهمفىتنخرالتىالمنحرفةالتياراتهذهمنووقايضهم،بلدانهموأهل

...العلمتلقىعلىتعينهمالتىالظروفالوافدينلهؤلاءوهيأ...والاجتماعية

والماسونية،،والماركسية،العلمانيةأباطيلعلىوالردالدحضفىإخوانهمومشاركة

وغيرها....والقاديانية،والبهائيةوالبابية،والوجودية

النصففى-واجههامنطليعةوفى:العلمانيةعلىبالردالأزهرقامفقد-أ

يدعلىراجتفقد-الثهرحمه-(2)زهرةأبومحمدالشيخ-العشرينالقرنمنالأخير

المدارسطلابعلىتفرضوأخذت،العربيةبالقوميةيعرفماإلىالدعوةالحكامبعض

لامتخلفًاَذُعو،حوربالإسلاميةالجامعةإلىيدعوأنأرادومن،اًضرفوالجامعات

سبيلفىبرأيهجاهرزهرةأباالا"ستاذولكن،بالعلمانيةينادىولاالمدنيةعصرفىيعيش

عنوانهجعلموضوعفىالحقوقكليةفىالطلابوحاضر،الإسلاميةالجامعةإلىالدعوة

رأيهخطورةإلىالأمرعلىالقائمونفتنبه،المحاضرةنشرأرادثم،،الإسلامية"الجامعة

إلاالمخلصينالطلابمنكانفما،"الإسلام"لواءبمجلةالمقالنشروأوقفوا،نظرهمفى

علىالكلامهذاذكرتحيث18صم23/4/1999العربيةالنسخة-الندية،الأوسط،الرقجريدة:تراجع(1)

.آمريكا"فىلجامعتهنرعإنشاءيدرس"الأزهرعنوانتحتالأزهرجامعةرئي!هاشيمعمرأحبد/دلان

العالميةدرجةفنالالرعىالقضاءمدرسةإلىانتهقلئمبطنطا،الأحمدىالجامعفىطالبا-اللهرحمه-لأ(2)

الحقوقكليةفاختارته،فضلهذاعوقد،الديناْصولبكلبةوالجدلللخطابةمدرشاليكوناختيروقد،م1925

البيومىرجبمحمدللدكتور/،المعاعرينأعلامهاسيرفىالإسلاميةالنهضة:ينظر...بهاالخطابةلتدري!

.م1987-ـه0814الثالثالكتاب-18النةالبحوثملسلة-الإدبملاميةالبحوثمجمع.!،5/219-022
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نأالحظحسنومن،الناسفىباسمهينشرونهوأخذوا،الكاتبةالآلةعلىطبعوهأن

اهـ-372القعدةذوعدد"المسلمون"مجلةفىقبلمنخلاصتهنشرقدكانالأستاذ

فىالمفكرونفكر"لقد:يقولوفيه837عالثانيةالسنةمنالتاسعالجزءم1953يولية

مرسومةلسياسةتبغاالأوربيونالكتابفأخذ،الماضىالقرناَخرفىالإسلاميةالجامعة

وحدةعلىتقوم!انما،دينيةمبادئمجلىتقوملاالدولأنيبينون،معلومةلهموغاية

فىذلكبثواثمحركتنا،ليعوقواوذلك،واحدةأرضفىالمقامأو،الجنسأو،اللغة

السلطانوذوىملوكناعلىسيطرواأنبعد،قلوبهممنافذعلىوسيطروا،الناشئةعقول

الكثيرونأصبححتىالاستواءتشبهبطرقنفوسهمفىبهذاالقالةيشيعونوأخذوافينا،

منمناوصار،المسلمينكلمةفانذعرت)1(،جامعةبدعوةعقولهمتستأنسلاالمسلمينمن

خالففقدالإسلاميةبالجامعةطالبمنوبأن،الدولىتكوينأسسهذهبأنويقنعيقتنع

فهذهنفسها،أوربادولفىقائمةالمثلأنمع،الدولتكوينوطبيعةالوجود،سنة

غيرسلطانتحتالدوليةالتجمعاتهذهثم...وهكذا،كاثوليكوهذه،بروتستانت

مالى،مذهبسلطانتحتبل،الإقليمسلطانوغير،اللغةسلطانوغير،الجنسسلطان

يكونلافلماذا،دوليةكتلأيجمعالمذاهبمنالنوعذلككانفإذا،اجتماعىمذهبأو

،للنفوسصهرأوأشد،القلوبفىتأثيرًاأقوىوهو،الإسلاميةللكتلةجامعًاالدين

متجافية")2(.غيروبوحدة،متنافرةغيرمؤتلفةفتجتمع

اللّهعلىيتجرؤونأنهموذكرمصر،علمنةإلىالداعينعلىالنزالىالشيخردّكما

ألمانيايحكمبينما،الإسلامديارفىالعلمانيةإلىيدعونفهم،حقوجهبدونورسوله

.(3)ىوقمسيحىحزبإيطالياوفى،المسيحىالديمقراطىالحزب

رحمهالنجارالطيبمحمدالدكتور/:وهمالأزهر،علماءبعضشارككذلك

الفتوىلجنةرئيس-اللّهرحمهالمشداللهعبدالشيخ-قبس!الاالأزهوجامعةرئيسافه-

.!نزعخات:الرجلَرُعَذ:يقال(9)

أبو"محمد243-5/241البيرمىرجبأحمدمحمدللدكتور/،المعاعرينأعلامهاسيرفىالإسلاميةالهضة(2)

."ملتزمفقيهزهرة

القاهرةبمعرضالمشهورةالمفاظرةفىمؤخرًاالعلمانِنفضيتهواجهكما،م7/18/1986الأهرامجريدة:تنظر(3)

.م1992يناير8-ـه1412رجب3يومللكتابالدولى
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الدراساتكليةعميد-الفيومىإبراهيممحمدالدكتور/وفضيلة-رهز!الابالأسبق

:-!سابقًا"بالأزهرالفتوىلجنةرئيس-صقرعطيةوالشيخ-الأسبقوالعربيةالإسلامية

.(1)الشريعةتطبيقوضرورةأهميةبشأنمومئَعةندوةفى

المتعالعبدالشيخبيقالخمسيناتأولففى:الىركسيةعلىبالردقامكما-ب

تبلغلا"الشيوعية:قالحيث،الإسلامأمامالماركسيةتهاوى-اللهرحمه-الصعيدى)2(

وفى،العقيدةحريةللناسإطلاقهوفى،والآخرةالدنيالسعادةعملهفىالإسلاممبلغ

فيهابينهميميزولا،دينفيهابينهميفرقلا،الدولةفىسواسيةالناسجميعجعله

فيهاويعاقب،المحسنفيهايثابإذ،ةرخَالافىبينهمللتفرقةمجالأيجدهن!ال؟عقيدة

للتفرقةمجالآتجدلاولهذابالدنيا،إلاتدينلافإنهاالاَنالقائمةالشيوعيةاْماالمسىء،

دولتها،فىتقبلهولا،الشيوعيةبغيرفتضيق-الدنياغيرفىأى-غيرهافىالناسبين

يتخذهالامنفيهاوتعاقبينتحلها،منالدنيافىفتثيب،الناسبينالدنيافىبهاوتفرق

.(3)"الشيوعيةهذهمنالبشريةالطبيعةإلىأقربإذنفالإسلام،عقيدة

الإيمانبينمابعدالإسلاموبينبينهاأن،(4)الوكيلالرحمنعبدالأستاذ/وبين

.(ْ)القيمأقدستجتاحوأنها،باللّهيجحدحقودإلحادالماركسيةأنذكرحينماوالكفر

،3صم8/2/1985و،7صم7/14/1985الأهرامتراجع،حلقاتعدةعلىالأهرامجريدةوقائعهالرت(1)

.3صم8/9/1985و

الأحمدىبالجامعوالخقالكرريم،القرآنحفظ،م1894ـه1313عامالدقهليةبمحافظةالنجبا""كفرفىولد(2)

191عامالعالميةالهادةعلىوحصلبطنطا Aالعربيةاللغةبكليةألهشادأثمبطظا،الأحمدىبالجامعمدرسئاعُين،م

الأزهرفىالإصلاحتاريخ:يراجعالأزهر،إصلاحإلىالدعوةفىطويلباعلهوكان-الميلاديةالثلائياتأوائل-

4/14للزركلىوالإعلام،19-4.صالصعيدىالمتعالعبدللثيخ A،بيروت،للملايينالعلمدار،تاسعة.ط

.A\0202رقمملف:الأزهرمحفرظات:ينظر،م13/5/1966الجمعةيرم-اللهرحمه-توفىوقد،م

.بالقاهرةالمحفوظاتبدار

يسيربتصرت584صالصعيدىالمتعالجدللشيخ،الهجرىعرالرابعإلىالأولالقرنمنمال!إلافىالمجددون(3)

.rimy-,1382مصر-ومكتتهابادَالامطبة2ط

منهذاوكان،الكرثمالقرآنبجانبكا"الموطا"حفظ،م1913عامبالمنوفية-الهداءمركزالبقلىَزاويةفىولد(4)

انتقلوقد،م1947عامتعليمهأنهىخىبالأزهرالدينأصولبكيةالتحقثم،الأحمدىبالمعهدالالتحاقشروط

عامبالسعوديةوتوفى،وتحقيقاتهوأبحائهمؤلفاتهتزيمهمدرشابهالعمل1لدينأصولكليةإلىاليناتفى

.ىصإمامحمدىأحمدبمراجعةالوكيلللأستاذ"..."الهائيةكتابمقدمة:تراجع،م1970

،بتصرف238-237صالوكيلالرحمنعبدللأستاذوالصهيونيةبالباطيةوصتهاوعقيدتهاتاريخها:البهائية(5)

.م1986-ـه6014سنة،بالقاهرةالمدنىدار،2ط
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المسطورةالصورةهىالماركسية"تعد:الفيومى)1(إبراهيممحمدالدكتور/يقولثمومن

فىتجلتوالتى،النهفمةعصرمنذالأوربىالفكرفىالماديةالحركةلتلكالأخيرة

الاَتية:الاتجاهات

الله.منبدلاَالطبيعةنحوالبحثفىالاتجاه-1

ووفق"جاليليو"،و"هوبز"قالكما،آلىقانونوفقيسيرالكونبأنالاعتقاد-2

.والارتقاءالنشوءنظريةفى"م1882-م9180"دارونقالكماحلص!الاوانتخابالتطور

1V-7191"لامترىقالولكماللإنسانالماديةالنظرة-3 oالإنسانكتابهفى"م"

.(2)"ةلَا

المنعقدالأولالإفريقىالإسلامىالمؤتمرتوصياتفىجاءبما:الأزهرمجلةتهَونو

نقف":توصياتهفىجاءحيثالأزهر؟فيهشاركوالذى،م1976مايوفىبموريتانيا

الحوارطريقعنالمسلمالشبابوتبصير،وزيفه،أخطارهعنوالكشف،الشيوعىالفكر

.(3)"ى!السإلاالفكربأصالةالمقنعالعلمى

،م1980يناير9-ـه0014صفر21يومكبيرًامؤتمرًاالشريفرهز!الاعقدكما

والتوصياتالقراراتبينن!و،وغيرهم...وطلابه1وعلماؤهرهز!الاشيوخحضره

أصدرها:التى

والاقتصاديةالسياسيةالعلاقاتبقطعالإسلاميةالحكوماتالمؤتمريطالب-أ

.الإسلامبحقوفاء،الملحدةروسيامعوالعسكرية

(2

(3

الإسلاميةالفلسفةفىوالدكتوراه،الماجستيرعلىحصل،الدقهليةبمحافظةم191"8عابم"ليلة"أوبقريةفضيلتهولد

بجامعةوالاجتماعالفلسفةلقمرئيئاعملبفرنسا،السربونجامعةمنالفلسفةودبلوم،الأزهرجامعةمن

عدةمؤلفاتلهالأزهر،جامعة-بالقاهرةوالعريةالإسلاميةالدراساتلكليةوعميذا،بعمانقابوسالسلطان

فىتأملاتجص-،الإسلامفىالفلسفيةالمدرسةعلىملاحظات-ب،بالعقلاليقينوعلاقةالغزالىالإمام:منها

رقمترجمة282صالقوميةالموسوعة:ترجمته:تنظر...استعماررسالةالاستشراق-د،العربىالعقلأزمة

1هـ-142مصرْ-بالقاهرةوالتوفيعلنشرالبياندارثانية.طلفضيلته"أيامى،وكتاب،962 9q9ْم

3طبتصرف148ط،الفيومىإبراهيممحمدالدكتورللأستاذلهينالليعلاج-تياراته-مصادره:الإنانىالقلق

والث!رللطباعةالأزهرمكتبةالناشر47-46صالمعاصرالفكرواتجاهاتالإسلام:أيضئاوينظر،م1991الأنجلو

الطبعة.رقمذكردونم1977-ـه1397مصر-بالقاهرةوالتوزيع

.وآراء""أنباءباب731ص1976هـ-يوليو1396رجبعدد48المجلدالأزهرمجلة:تنظر
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وأن،الأحداثلمستوىترتفعأنالإسلاميةوالشعوببالحكوماتالمؤتمريهيب-ب

.(1)الشيوعيةضدالمقدسالجهادتعلنوأن،وخلافشقاقمنبينهاماتدع

الإسلامية:البيئةداخلالماكرةمخططاتهاوكشفالماسونيةعلىبالرذقامكذلك-ب

من،اليهوديةالماسونيةهوية،الأزهرمجلةبينت-الميلادية-الخمسيناتأوائلففى

"إن:قالالذى،(2)الخطيبالدينمحبالا"ستاذ-وقتذاك-تحريرهارئيسمقالخلال

فىأولها:ومذاهبأوضاغاعليهميملونالناسبلادفىمنبثون-سنةألفىمنذ-اليهود

.(3)وغاياتها"ومبادئهاالشيوعيةفىوآخرها،وهيكلهاوطقوسها،وعلاماتها،الماسونية

السابق-الأولالإفريقىالإسلامىالمؤتمرتوصياتفىجاءبماأيضًاالمجلةتهَّونو

الماسونيةأسرار"كشف:-المجلةذكرتهكما-المؤتمرهذاتوصياتفىجاءحيث-ذكره

بالمهيونية،صلتهاعنللكشفالإفريقيةالبلادفىالمختلفةباللغاتواسعةدراساتفى

.(4)"000والثقافىالاجتماعىالتوجيهمراكزمنزعمائهاوإبعاد

الاجتماعية،الأنشطةبأرديةملتحفةوظهورهاالماسونيةخداععنالأزهركشفبل

...الليونزأو،الروتارىأنديةمسمياتتحت...الخيريةالمساهماتأو،الثقافيةأو

بالأغلبية-الثمانيناتمنتح!حف-جلساتهإحدىفىالأزهرجامعةمجلسقررحيث

أغلبيةلإيمانوذلكمصر،فىالليونزنوادىمنكهديةالمقدمةالطبيةالسيارةرففقبول

نوادىوكانت،الإسلامضدالنوادىهذهبهتقومالذىالتخريبىبالعملالمجلسأعضاء

وبأحدث،بسريرينمجهزةطبيةسيارةالأزهرجامعةإلىقدمتقدمصرفىالليونز

فوقالماسونىالليونزشعارعلىالإبقاءالليونزنوادىواشترطت،العلميةالوسائل

(1)

(2)

(3)

(4)

أنصارجماعةتصدرها9-6ص23هـالنة1415المحرموعددهـ،0014رخَالاربغعددالتوحيدمجلة:تنظر

بمصر.المحمديةالسنة

بعضفىوعمل،الشركيةعنفترجمصنعاء،الىرحلثمبها،وتعلمم1886-ـه1303عامبدمثقولد

190عاممصرقصدثممدارسها، Aالأزهر،"مجلةمخريروتولى!مجلةمنأكثروأصدر"المؤيد"تحريرفىفعملم

فىتوفىوغيرها،التراثكتبمنكبيرعددنشرعلىفأشرفومكبتها،اللجة9لمطبة،وأئأسنواتست

.5/282للزركلىالأعلام:يراجع،م1969ديمبهر

19هـ-نوفمبر1372الأولربيععدد24المجلدالأرهرمجلة OTبين"الإنانيةبعنوانمقالبتصرف269صم

الخطيب.الدينمحبللأشاذ8الإسراثلىوالنظامالمحمدىالنظام

7و725صم1976هـ-يوليو1396رجبعدد48المجلدالأزهرمجلة:تنظر "1 oوآراء8"أنباءباب.
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لهذهالسريةالمبادئلأننظرًا؟الهديةرفضواالجامعةمجلسأعضاءأغلبيةولكن،السيارة

.(1)"مختلفةبطرقالعالميةالصهيونيةلخدمةوتجنيدهم،الشباباحتواءعلىتقومالنوادى

للوجودية:بالنسبةالحالوكذا-د

"تنبيه"-الميلاديةالخمسيناتمنتصففى-صفحاتهاعلىالأزهرمجلةنقلتفقد

،الجامعاتأساتذةلبعضر"حرفة"أصبحالذى،الوجوديةخطرإلىالجمهوريةجريدة

النذر؟،هذهإلىيصغىمنوالتعليمالتربيةوزارةفىألي!"ترى:قائلةالمجلةوعلقت

جامعاتنا؟")2(.شؤونعلىالقائمينيعنىماالنذرهذهفىأليسترى

الضرائبمأمورىبنادىمحاضرة(3)عيسىالمكارمأبومحمدالشيخألقىذلكوعقيب

رهز!الاعلماءجبهةوقامتأغراضها،عنوكشف،الوجوديةمبادئفيهانَّيبالوجوديةعن

منهاوحرصًا،المحاضرةتعالجهالذىالخطيرللموضوعمنهاتقديرًا،بالمجانوتوزيعهابطبعها

السامةءارَالامنالغربوراداتوتفنيد،الشبابعقيدةحمايةفىبواجبهاالقيامعلى

أصدرقد-المكارمأبوالشيخ-كانبشهورالمحاضرةلهذهإلقائهوقبلالمظهر)4(،الخداعة

بهاونوهت(ْ)الأولىالرسالة"الميزانفى"الوجوديةعنوانتحتالوجوديةعنىلو!الارسالته

باللهالكفرأنالرسالةلهذهعرضهاثنايافىوذكرت،الأنظارإليهاولفتتالأزهر،مجلة

.وأسخفها)6(المرضهذاأعراضأحدثوالوجودية،3قدثمرض

"ما:-اللهرحمه-قولهالرسالةهذهفىالوجوديةعلىالمكارمأبوالشيخبهرذومما

علىمصروفى،الشرقفى-الخمسيناتفى-الاَنالوجوديةترويجإلىالدافع

شهوانية،وخواطر،نفسيةوهواجس،ذهنيةوخيالاتعقلى؟ترفأهى؟عالخصو

الأزهرجامعةهـمجلىعفوانتحت1ص1986نوفمبر26-ـه0714الأولربيعالأربعاء246العددالنورجريدة(1)

الدينأعولكليةعميد-نجبعمارة/دلانعلىتصريحْاونقلتالليونز"نوادىمنهديةسيارةيرفض

19يناير-0714teeالأولىجمادىعدد59المجلدالأزهرمجلة:وينظر،ذلكيبين"وقتذاك"بالمخصورة AVص

LAYوآراءأنجاء"باب،.

جامعاتنا".فى"مبشرونعنوانتحت530ص1955-ـه1375شة27المجلدالأزهرمجلة(2)

.،الميلاديةالخمسينات"فىالأزهرعلماءجبهةوعضو،الثريفبالأزهرعافاواعظا-اللهرحمه-كان(3)

.Cf:المنيريةالمطبعة(ولىط11-01صعيسىالمكارمأبىمحمدخي!ئللالئانية-"الرسالة-الميزانفى"الوجوديةتظر

.01صالابق:ينظر(5).م1956-ـه1376شةبمصر

A1-817ص،م1956-ـه1375سنة27المجلدالأزهرمجلة(6) A.بتصرف
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والجماعة؟للفردعملىسلوكتنظيمإلىتدعوولامبدأ،إلىتهدفلا،شيطانيةونزعات

الشهواتمياءاتفىوانطلاقها،الإنسانفىالحيوانيةالغرائزإشباعإلىجريئةدعوةهىأم

هذاكلهى:قلتشئتإن!؟العامالناموسعلىوانتقاضونهمشراهةفى؟والملذات

.البابهذافىمنهوأكثر

العظمىوأغلبيته،مؤلهونجميعًاوسكانهالبلد،هذافىإذنمنفلمصلحة

كلوتحطم-زعمواكما-اللّهوجودفكرةتهدمإذ؟القاتلةالسمومهذهتبث،مسلمون

خلفتهاالتىالموروثةالكريمةوالتقاليد،والعاداتالحضاراتكلوتخرب،الدينيةالقيم

والإلحاد؟.الفوضىتنشرمنلمصلحة،السابقةالأجيال

منالتدينوانتزاعالأديانوهدم،الشرقلتحطيممعولأهذاعلىالوجوديةأليست

حرماتهعنالزوديستطيعلاحتى،والملذاتالشهواتفىأهلهوانغماس،بنيهقلوب

(1)"!لا؟لمالا"خيرةالعالميةالحربفىالألمانأقدامداستهاحينما،فرنسافعلتكما،وأوطانه

إلىحاجةفىنحن"هل:متسائلأالثانيةرسالتهفى-المكارمأبوالشيخأى-وتابع

بلالعربىالشرقبلادمنمصرغيروفىمصرىف-أنناإلىوينتهى...؟الوجودية

.(2)"...نكونولن...الوجوديةهذهإلىحاجةفىلسنا-الشرقبلدانغيروفى

علماءشيخوكان-اللّه)3(رحمهعرجونالصادقمحمدالشيخفضيلةونجد

...":الاجتماعيللإصلاحلمتقرحاتتقديمهبصددوهويقول-وقتئذٍالإسكندرية

باْفكارالعابثينمنوالتعليمالعلمبكرامةالمستهتريناْيدىعلىالضرب:السابعالاقتراح

والمنتدياتوالمدارسالجامعاتفىالفاجرةوالمذاهبوالإلحادالخليعبد"الابنشر،الشباب

.(4)1(والمحافل

(3

اليانلجفةمطبعة،أولى.!،23-22صعيسىالمكارمأبىمحمدلليغ:الأولىالرسالة-الميزانفىالوجودية

.م1956-ـه1375سنةبمصربلاظوغلىالعربى

.70-19ص،المكارمأبىمحمدلثيئالفانيةالرسالة-الميزانفىالوجودية:تراجع

بالأزهرمدرسًاوعين،م1935سنة3القدثالتخصصدرجةثم،م1929عاممنهالعالميةدرجةونالبالأزهردرس

توفىوقد،بالقاهرةالدينأعوللكيةفعميدْا،الأزهرىللتعليمفمديرأمعاهد،لعدةثيخًا،بالكياتفأستاذا

يوليههـ-1415صفرعددالأزهرمجلة:تنظر،مباركةعامْاوسبعينسبعةيناهزعمرعنم19A.عاماللهرحمه

اليومى.رجبمحمدللدكتورمقالبعدها،وما(202)صم1994

بالإسكندرية،الثقافةنثردارمطبعة،(66)ص،عرجونالصادقمحمدللئيئ،الاجتماعىالإصلاحنغالدين

.م1959-ـه1379الدينىالإسكند!لةمعهدالناشر
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به،نرةكا،للهمحادة،ماجنةعاهرةالوجوديةأن:الوكيلالرحمنعبدالأستاذيقررثم

.(1)"الباغيةوأثرتهاالطاغيةمجانتهافىتسرف

لهاتدعوفئةهبتحينالوجوديةحاربفقد:محمود)2(الحليمعبدالدكتور/وأما

المذهبفىالحريةمكمنعنيتساءلالإمامفأخذ،الناسيسودأنيجبحر،كمذهب

الإنسانلينال؟الاَخرينحقوقعلىاعتداءتصبحبحيثمطلقةحريةأهىالوجودى؟

مأآخر،فردبظلمتنالنردحريةفهىد!اذن،؟سواهيحتلهكانوإنمكانأىفىامتداده

بينهاالفرقماوإذن،سلامفىجميغاالناسليعيشالعامالوضعتراعىمقيدةحريةهى

إلىداعيةالوجوديينمراَةفىالحريةهذهكانتإذاثم!؟الإسلاممنطقفىالحريةوبن

نأيريدآخربوجودىاصطدمإذاالوجودىهذايصنعفماذاالمرء،يتعشقهارغبةكلقضاء

فماذا،الحريةهذهمظاهربعضالغرائزإلىالاستجابةكانت!اذا،!يدهمنالثمرةيقطف

بعفتهورفىوترىمكانتها،علىتحافظأسرةفىفتاةالغريزةهذهضحيةكانإذانصنع

.الخلقى؟لمستواهاانحطاطاأعضائها

واذاوالجماعاتالأفراديعتنقهاحتىجميعًاالناسيسعد،الوجوديةتقدمهعطاءأى

منهجفىالعادلعطاؤناولدينا،إليهندعوفلم،الظلممنالمجردالعطاءهذااستحال

.(3)،؟الإسلام

هوإنما،الحاضرالزمنهذافىإبليساختراعاتأحدثمن"إن:يقولشرعثمومن

،يرىحسبماوجودهيحققأنإنسانكليدعومذهبوهو،""الوجوديةالمسمىالمذهب

وهو،كانتاًّيأأوضاعولا،دينولاتقاليد،ولاعاداتولابعرفمتقيدغيريريد،لماوتبعًا

.(4)"حقيقيةمبادىْإلىينتهىولا،ثابتةأسسعلىيقوملالأنه؟بنفسهنفسهيهدمإذن

.بتصرف238-237صالوكبلالرحمنعبدللأستاذوالصهيونيةبالباطيةوصلتهاوعقيدتهاتاريخهاالبهائية(1)

192عامالثريفبالأزهروالتحق،م0191عامالرقيةبمحافظةولد(2) rالىسافرثم،م1932عامالعالميةونال،م

جليلةبخدماتفيهاتاممناصبتولى...الدكتوراهدرجةعلىمنهافحصل،الهـربونجامعةفىللدراسةنرنا

الأزهرمشيخة:تراجع.م1978(كتوبرهـ-1398القعدةذىفىوتوفى،م1973مارسفىللأزهرضيخاوعين

.458-289ص/2العظيمعبدعلىللأستاذ/

(r)ط،24-23ص/2البيومىرجبأحمدمحمدللدكتور/،المعاصرينأعلامهاسيرفىالإسلاميةالنهضةتنظرت.

.م1980هـ-إبريل0014الثانيةجمادىالرابعالكتاب؟1النةالإسلاميةالبحوثمجمع

التصوففىضافيةمقدماتوهو،\1Vصمحمودالحليمعدللدكتور/،الضلالمنالمنقذ-التصوتقضية(4)

والعقلوالإسلام،\AAAمصر-المعارفدارثالثة.ط،الغزالىحامدأبىالإسلاملحجةالضلالمنالمقذلكتاب

.م1985،المعارفدار،2ط،rAصأيضْالفضيلته
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أساتذةإليهايعمدتسلية"الوجودية:الفيومىإبراهيممحمدالدكتور/يقولولذا

فىالتعمقهئجهملمثقفينلفظىلعبأنهاكما،البحتةالماديةحياتهممنالملللحقهم

الأسئلةيفمعونأنهميزعمون"هم:بقولهالوجوديين"هيرفى"ويصف،دراساتهم

هذاغايةوما؟الكونهذافىأنالماذا:فيقولونغيرها،جوهرىلاالتىالجوهرية

وجودهملأنإلالهمبالنسبةجوهريةليستالأسئلةهذهأنإلىيفطنونلاوهمالوجود؟

.(1)!هنمفائدةلاالحقيقةفى

الشيخحذرفقد:مكائدهاوكشفالبهائيةعلىبالرذأيضَاالأزهرقامكماهـ-

بعضينخاع"وقد:قالحيثالبهائيةخداعمن-النّهرحمه-الصعيدىالمتعالعيد

إيمانَايؤمضونلاأمريكاأهلأنويفوتهمبها،أمريكاأهلبعضب!يمانالبهائيةفىالناس

بالبهائية:يؤمنواحتىبمسيحيتهمصادفأ

فهو،الفكرىالترفمننوعأنهعلىالمذهبهذاإلىمنهمبعضيذهب!انما-%

الجذ.إلىمنهالتفكهإلىأقرب

دراستها.تجبجديدةلدعوةدراسةأنهعلىإليهيذهبوبعضهم-ب

يمكنهمولم،أمرهأعياهمأنبعد،الإسلامبلبلةفىليزيدإليهيذهبوبعضهمجص-

.(2)"هنمبأتفسهمينالواأن

الخحذيرهذاإلى-اللّهرحمه-السبكىأ3(محمداللطيفعبدالشيخوأضاف

فىحولهالموجودواقعهاخلالمن-البهائيةأعنى-لفظهاإلىودعابلتحذيرًااَخر،

شأنها،فىوالتساهلعنها،السكوتظلفىالبهائيةدسائس"تتحرك:فقالمصر،

يكنفإن،دعايتهبثفىبالقاهرةالبهائىالمركزبن!ثماطمصر،اْطراففىيحسونوالناس

لاممنرقعتهاوتطهيرأمرهأ،تدبيرفىاليدطليقةتكنلمأنهامضىفيمامصرعذر

مكته،أولىءط،117ص،الفيومىإبراهيممحمدالدكتور/لأستاذناالإنانىالوهمةف!لقالوجوديةينظر(1)

.OAr،مصر،الأنجلو

.50ه-405ص،الصميدىالمتعالعبدللأستاذالإسلامفىالمجددون(2)

وكان،رفيعأدبىأسلوبذا،الثريفالأزهرعلماءأفاضلومن،العلماءكبارجهاعةعضو-اللهرحمه-كان(3)

كتائاالإسلاميةللشؤونالأعلىالمجلسلهطغوقد،"القرآننفحات"من:عنوأنتحتمقالاتالأزهربمجلةيكتب

.،...عاعرهالذىحجازىاللهعوضالدكتور!همتاذىمنذلكسمعت8،العنوانهذاتحتجزئينمن
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مصرولتذكر،بالأمسفاتهامااليومتدركأنفعليها،أخرىبدوليحتمواأنيتحرجون

نأبهايليقفماالا!زهر،بلدوأنها،وصيانة،ودراسةحفظا،القراَنبلدأنهاوعلماؤها

.الوضاءالمصباحهذاحولتتراكمالطفيلياتهذهتاع

الدستوريعنىف!نماالدستور،فىمصونةالعقيدةحرية:يقالأنذلكعنيصدناولا

عتا،الغريبةةماَّدهلاالنزعاتأما،الكتابلأهلالديارفىبهاالمعترفالعقيدةحرية

يجبمصرودستور،كلهفباطلالدينحسابعلىللجماعةالمفرقة،الشاذةوالدعوات

.(1)"المفسدينيحتضنوألا،الأباطيليحمىألا

الملاحمحمودللأستاذ!والبهائية"البابيةعنوانتحتبرسالةالأزهرمجلةن!هتكما

البهائيةعلاقةعلىالمؤلففيهانبه،صفحةمائةفىوتقعببغداد،أسعدمطبعةط

والاستعمار)2(.بالصهيونية

السلفيةالمطبعة.ط،الخطيبالدينمحبللأستاذالبهائية،دابكتابأيضًانوهتثم

فىمقالاتهابينالمجلةنشرتهانسبقماوهو،صفحةثلاثينفىويقعبمصر،ومكتبتها

هذاعنحديئهافىالمجلةوذكرت،26المجلدهـمن1374وشعبانرجبجزءى

مؤسسيها)3(.وسيرةالضالةالنحلةهذهعقيدةلمعرفةصحيخامرجعًاجاءقدأنهالكتاب

كتبمنيصدرماإلىالأنظارلفتها-الميلاديةالستيناتأوائل-المجلةتواصلثم

الوكيل،الرحمنعيدللأستاذ"البهائية"بكتابفتنوهمزامحمها،وتفندالبهائيةزيفتكشف

علاقةعلىوأنها،الإسلامدائرةعنبخروجهامعروفةالبهائيةأنعرضهاثنايافىوتذكر

.(4)"...بالاستعمار

البهائيةكتبعلى"عكفت:فقالهذا،كتابهفىالردمشعلالوكيلىالأستاذحملوقد

السوءات،تصيّديحبمنمطالعةلا،الحقيقةينشدمنمطالعةأطالعهايقدسونها،التى

لمولكنى،كتبهمفىنظرةأولعندبدهتنىالتىالحقيقةأدافعطويلأزمنًاهذافىوقفيت

آطوالْف:عنوانتحتمقال،287ص،م1952نوفمبر-.1372الأولربغعدد،24المجلدالأزهرمجلة(1)

البكى.محمداللطفعدللثيخ"التقريبجماعةثم-وبكتاشةبهائية

"الكت".باببتصرف217صم1956-ـه1375سنة27المجلدالأزهرمجلة(2)

(r)الكت"باببتصرف817ص27مجلدالسابق".

كبير.بتصرف549-547ص،م1962-ـه1392سنة34مجلدالابق(4)
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بينيفصلماأرفلم،الباطنيةكتبطالعتقدوكنتمطمئنا،إليهاالاستسلاممناًّدبأجد

واحدًا،الهدفوجدت،الاسمفىالمغايرةسوى،الصهيونيةأوالباطنيةوبينالبهائية

.(1)"الإسلامعلىالقضاءهوالهدفذلكواحدًا،لسبيلهسلكالذىوالسبيل

الدعواتأشد"ومن:-اللهرحمه-الشرباصى)2(أحمدالدكتور/قررثمومن

خلالالوباءانتشارانتشرالذىالضالالبهائيةمذهب،اًررضوأبعدها،اَرطخةماَذهلا

.(3)"...العشرينالقرنإلىبلاياهوامتدت،عشرالتاسعالقرن

بشأنبيانًاالإسلاميةالبحوثمجمعيصدر-الثمانيناتمنتصفوفى-أخيرًاثم

البهائىالمذهب))إن:فيهجاءومما-بمصرخلاياهاإحدىالقبفعلىبعد-البهائية

إمكانياتهاكلالدولةتجندأنيجبالتىالفتاكةالفكريةالأوبئةنوعياتمنوأمثاله

جمهوريةفىبالمسؤولينليهيبرهز!الا"إن:أيضًافيهوجاء(4)"عليهوالقضاء،لمكافحته

لهذاالعامالنظاموعلى،اللّهدينعلىالباغيةالفئةهذهضدبحزميقفواأنالعربيةمصر

الترابويهيل،يستأصلهاالذىالقانونويسنواعليها،اللهحكمينفذواوأن،المجتمع

عنالمنحرفةالأفكارهذهفىالتردىمنجميغاللمواطنينحمايةأفكارهاوعلىعليها،

.(فاشهد")ْاللهمالأزهربلغهلألا...المستقيماللهصراط

رهز!الامجلةأشارتفقد:القاديانيةلمزاعموالدحفسبالردأيضاالأزهروقام-و

وهىفقالتبالاستعمار،صلتهاوكذا،الإسلامعلىخطرهاإلى-الخمسيناتمنتصف-

النحل"من:"الإسلامعلىوخطرهاالأحمدية"النحلة:بعنوانلكتابعرضهابصدد

غلامابتدعهاالتىالنحلةبوفاء،وفاءوبادلهاوشجعها،،الاستعمارغذاهاالتىالمعاصرة

يسير.بتصرف37صالوكيلالرحمنعبدللأستاذ/وعقيدتهاتاريخهاالبهائية(1)

اللغةبكليةالتدريىهيثةأعضاءمنكان،م1918عامدقهلية-البجلاتبقريةالرباصىجمعةأحمدولد(2)

كتابًاوشعينخمسةإلىمؤلفاتهوصلت،عنهالدفاعداثم...كفكرةللأرهرعاشفاكانالأزهر،جامعة-العربية

الححةذوعدد52المجلدالأزهرمجلةتراجعم1980أغطس14-ـه0014سْوال4الخميىعصرتوفى...

.1742-174-ص،م1980هـ-نوفمبر0140

جمادىعدد،الهلالبمجلةالرباصىأحمدللدكتور/،الهلالبمجلةمقالالإيلامضدخطيرةمؤامرةالبهائية(3)

.02ص،1977مايوهـ-1397الأولى

الأزهرمجلةثرتهوقد-الحقجادعلىالحقجادالثخ-الأزهرشيخترقغالإسلاميةالبحوثمجمعبيان(ه-4)

881ص،م1986مارسفبراير/هـ-6014الآخرةجمادىعدد،58المجلدفى - A . V.
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نشرتهكضابعنالاةزهرعلماءلأحدتقريرًاالمجلةنشرتكماالقاديانى")1(،أحمد

المبادئمنالكتابتفممنهمافيهكشف،"المقدس"القراَنبعنوانوهوبألمانيا،القاديانية

.(2)الإسلامتخالفوالتىالقاديانية

الإسلامأهلمنليستالنحلةهذهأن"أرى:قالحيثزهرةأبوالشيخذلكوأيد

.(3)"محاربتهميجبوأنهشىء،فى

علىتحكمنفسها"والقاديانية:قالحيثالشرباصىأحمدالدكتور/ذلكوأكد

سجلوام1190سنةففى،بمسلمينليسواأتباعهاوأن،الإسلاممنليستبأنهانفسها

القاديانى:ابنذلكفىويقول،المسلمينسجلاتعنمفصولةسجلاتفىأسماءهم

.(4)"المسلمينوبينبينناالتفريقمبدأالسنةهذهوكانت

أوائل"فىالأزهرىالدينىأسيوطمعهدشيخ-المعالىأبوثابتالشيخوأما

-الأخبارجريدةصفحاتعلى-انتقدمنعلىهّدربصددوهوفقال-"الستينات

العقيدةيهددداهمخطرالقاديانى"المذهب:القاديانىللمذهبرهز!الاتدريس

منالنفوسضعافبهاليفتن،والمعنويةالماديةالطاقاتبكليمدهالاستعمارإن،الإسلامية

.(ْ)"عقيدتهمجوهروعندينهمتعاليمعنالمسلمين

القاديانية"أن:للدكتوراهرسالتهفىبيومى)6(محمدالمعطىعبدالدكتور/هَّبنولذا

.(7)"الأصيلالإسلامىالفكرعنمنحرفةحركةهىبلالتجديد،حركاتمنليست

(3

.r)7ص،1955-ـه1375سنة27المجلدالأزهرمجلة

1شعبانعدد30المجلدالأزهرمجلة:تراجع 1rVA-659-656ص،م1959فبرايرهـ.

.،الإسلاملواءندوة8باب386ص،1959أغسطه!هـ،1379عفرعددالإسلاملواءمجلة

."الإسلاملواء"ندوةباب392صالسابق

علىوتير،بالقاهرةتصدر30ص،م1964هـ-نوفمبر1384رجبعدد27النةالاعتصاممجلة:تنظر

الرعية.الجمعيةمبادئ

!تجديدعنوانمختللدكتوراةرسالتهعلىفضيلتهحصلوقد،الأسبقبالقاهرةوالدعوةالدينأصولكليةعميد

19عامبالقاهرةالدينأصولكليةمن،الحديثالعصرفىالإسلامىالفكر YTمعالسبعيناتمطلعفىعملوتد،م

مجلةتحريررئاسةوتولىوغيرها،قطربجامعةثم،بالكويت"الإسلامىالوعىآمجلةفىالمنمرالمنعمعبدالدكتور

يصبدرهاالتىالإسلاممبرتحريررئاسةتولىكذلك،بيصارالرحمنعبدمحمدالدكتورمثيخةعهدفىالأزهر

فيه.وباركعمرهفىاللهأمذَ...بالقاهرةالإسلاميةللشؤونالأعلىالمجل!

بكيةبيومىمحمدالعطىعبد/دإعداد"الحديثالعصرفىالإسلامىالفكرتجديد8بعنوانالدكتوراهرسالةتراجع

.م1972أغسطسبالقاهرةوالدعوةالدينأصول
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52الأحدمساءوالمعراجالإسراءذكرىفىالأزهرمشيخةاْقامفكبيراحتفالوفى

لأإن:كلمتهفىمحمودالحليمعبدالدكتور/قالم1975أغسطسr--&1395رجب

أنهماوحقيقتهماالجهاد،انتفاءتدعىالوقتنفسوفى،الإسلامتدعىوالبهائيةالقاديانية

الاستعمار")1(.ويمولهماإسراثيلعملاءمن

فىالمسلمينزعماء"أفتى:فيهجاءالقاديانيةعنمطولأخبرأرهز!الامجلةنشرتثم

هذااتخذوقد،الإسلامعلىوخارجين،مسلمينغيرالقاديانيينبأنالهندأنحاءسائر

جمهوريراهمامعمتمشيًاالقرارهذاويأتى:المجلةوأضافت...بالإجماعالقرار

المدعوالمزيفأتباعوهم،الهنديةالقارةبشبةالقاديانيينمذهبفىالمسلمينوعلماءالأئمة

بهدفالفاسدةدعوتهنشرعلى،البريطانيالاحتلالساعدهالذىأحمد،غلامميرزا

فىالإسلاميةالدعوةمنجانبواستنزاف،الحنيفالإسلامىالدينعلىالتشويش

.(2)"والأضاليلالاكاذيبهذهمثلمحاربة

الترجمة،عندوليًّامؤتمرأ-م1998عامفى-الأزهرجامعةعقدت:أخيرًاثم

القرآنمعانىلترجمةجهازإنشاء"بضرورة:أوصىوالذى،الحضاراتتفاعلفىودورها

ومن،تحريفاتأوأخطاءفيهاتقعالتىالترجماتأمامالبابليغلق،اللغاتبكلالكريم

يلبسماهومالخابأنعلىوالمرسلينالأنبياء3خازمعنىترجمواالذينهؤلاءترجمةبينها

.(3)"إ!وهميينجددبرسللنفسهاسمحتالتىالقاديانيةطائفهَأمامالبابفتحممااليد!فى

علىالأزهريةللردودتوطئةخاطفةولمحات،عابرةإشاراتكانتفتلك:وبعد

والقاديانية،،والبهائية،والوجودية،والماسونية،الماركسية:المنحرفةالفكريةالتيارات

التالية.الصفحاتفىالتفصيلمنبشىءسردهافىالمتواضعالبحثهذاسيبدأوال!ى

.واَراء"أنباء5باب72صه،م971ههـ-أغسطى5139شبانعدد74المجلدالأزهرمجلة:تنظر(1)

5المجلدالأزهرمجلة(2) rص،1981هـ-أغط!1014شوالعددAMAالإسلا!ىالعالم"أنجاءباب".

!الفكرصفحة2ص،م1998يوليو24-ـه1419الأولربغ30الجمعةعددالأهرامجريدةملحق:يراجع(3)

.تحققها؟"يمكنهل:3الكرثللقرآنصحيحة"ترجمات:عنوانتحتمحقيق،الدينى
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لمكىٍ!الثانىالفمملى!

والمارك!عيةزهر9ا

ءًني:قسمينإلىوينقسم.
ةَءً:وبتناول،الماديةقضاياهاوأهمبالماركسيةالتعريف:الأولالقسم-أ

الماركسية.زعماءلبعضموجزةترجمة-1

.""الاشتراكية،"الشيوعية5،""الماركسية:منكلقعريف-2

ويشمل::ونظرياتهاالماركسيةمبادىْبيان-3

.المادةأزلية-.الفكرعلىالمادةأسبقية-

هـءَ.ةيخل!اتلاالمادية-.الجدليةالمادية-

الألوهية.منالماركسيةموقف-:وفيه:الإلحادأيديولوجية-4

.الإسلاممنالماركسيةموقف-.الأديانمنالماركسيةموقف-

":علىوششمل،الماركسيةمنالنقدىالأزهرموقف:الثانىالقسم-ب

ردود.منتضمنقماصاغةقبل-إجمالأ-المؤلفاتتصنيف-

الماركسية.علىللردمدخل-

ء.وأزليتها"آلفكر،علىالمادة"أسبقيةمبدأمنالأزهرموقف:الأولىالمسألة-1

."الجدلية"الماديةمنالأرهرموقف:الثانيةالمسألة-2

.التا!لجخية"الماديهة8منالأزهرموقف:الثالثةالمسالة-3

."للألوهيةالماوركسية"إنكارمنالأزهرموقف:الرابعةالمسالة-4

."الأديانمنالماركسية"موقفعلىالأزهررذ:الخامسةالمسالة-5

ِ.مِنِاِلِإسلاِمِ"ِاِلِماركِيةِ،موقِفعِلىِاِلأزهِررذِءوِالأخِيولالِادسةِةلاِمِلا62ِ
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الأولالقسم-أ

الماديةقضاياهاوأهمبالماركسيةالتعريف

جانبين:علىالماركسيةالنظريةتشتمل

.اقتصادىجانب-أ

العقدىالجانبعلىالبحثوسيركز...الدينيةالعقديةبالناحيةيتعلقجانب-ب

.الاقتصادىالجانبدون

الماركسية:زعماءلبعضرموجزةترجمة

ماركس:كارل-1

مايو5فى-الحقيقىاسمهوهومردخاىكاىأو-ماركسهنريشكارلولد

سنةالبروتستانتيةاعتنقثميهوديًّا،أبوهوكانالرينانية"،"بروسياتريرمدينةفىم1818

ثم،بون-جامعةدخل"ترير"مدينةفىالثانويةدراسته،ماركس3أبأنوبعدم1824

أنجزم1841سنةوفى،والفلسفةالتاريخخاصوبنوع،الحقوقفدرس،برلينجامعة

"أبيقور،)1(.فلسفةحولالجامعيةأطروحف3بتقدثدراسته

ذلك،وبينبينهحالاَرائهتطرفولكن،أكاديمىعملتقديمإلىتطلعثم

التقىوفيه،م1843عامبارش!إلىنفيهإلىدةبروسيا"فىالسلطاتواضطرت

صداقةمعهأنشأالذىانجلزبفردريكالتقىكمادابرودون"،وخاصةالفرنسيينبالاشتراكيين

ثورةحلتحتىفيهاوظلبروكسلإلىفارتحل،م1845عامنرنسامنطردثم،قوية

برودونعلىهجومهونشر،الفرنسيينالاشتراكيينعلىانقلببروكسلوفى،م1848

بروكسلوفى،برودونبمذهبفيهأودىالذى"الفلسفة"بؤسمؤلفهفىم1847عام

فىالشيوعيينكتلةإلىتحولتالتى"العادلين"بكتلة-انجلزصديقهطريقعن-تعرف

فوربارش!إلىاستدعىوقد،"الشيوعى"البيانألقىالثانىمؤتمرهاوفى،م1847صيف

.م1967موسكو-التقدمدار.ط،3صليننبقلمالماركية-انجلز-مارص(1)
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حيث،الألمانية"كولون"مدينةإلىانتقلإذ؟تطللمإقامتهولكن،فيهاالثورةاندلاع

علىفيهامقالاتهوكانت،الجديدة"الراينصحيفةفيهاالشيوعيينكتلةمعبالتعاونأصدر

ومع،العصريةالشيوعيةالاستراتيجيةأصولعلىتنطوىأنهاإذ؟الأهميةمنكبيرجانب

شملهاتبددمافسرعان،الخصبالمرتعالوقتذلكفىتعدلمالشيوعيةالحركةفإنذلك

يرتحلأنإلىمإركس""كارلبالمطافوانتهىفرنسا،فىمعتنقوهاواضطهدألمانيا،فى

عامفىالمحتومأجلهوافاهحتىفيهامقيمًاوظل،م1AiAعامصيففىلندنإلى

19" 9( AAr).

تابع"رينانى"إقليممنمدينةوهىمن""بارفىم0182عامفولد:انجلزأما-2

توثقتوهناك،بارشىفىماركسعلىتعرفم1844سنةوفى"بروسيا")2(لمملكة

حيثانجلتراإلىاًعموفرأ،والثوريةالكتابيةأعمالهكلفىمعهواشترك،الصداقةبينهما

نظرًا"انجلز"معهويذكرإلاماركسيذكرأنأحديستطيعولا،لهملازمًاهناكبقى

.(4)م1895أغسطسفىتوفىأنإلى(3)الوثيقةلعلاقتهما

سنةولد،الأصليهودى،ايليانوفايليشديميرفلافاسمه:لينينوأما-3

مؤلفاتيدرسأخذثم،م1892عامطبرسبرججامعةمنالحقوقشهادةنال،م1870

.(5)بالشيوعيةعلاقةلهماوكلماركس

أوردةفىجفافيصيبهأخذم1922سنةأوائلففى،معاناةبعدتوفىوقد

،اَءوسحالتهوازدادت،العملعنالأطباءومنعه،الكاملةالنطققوةأفقده،غا!دلا

(1)

(2)

(3)

(f)

(0)

والنثرللطباعةالقوميةالدار.!111رقملك""اخترنامجموعة-12ص،هارولدلاسكىتأليف:الثوعية

هوكسيدنىتأليفوالماركيون،مارك!-الغامض"التراثفىأيضئاترجمتهوتراجع،.ت.د-مصر-بالقاهرة

.8الطبعةرقمذكر"دونم1986للكتابالعامةالهيئة.ط،CA-)7صزهرانكاملسيدودرامةترجمة

.53صلينينبقلمالماركسية-انجلز-ماركى

جصكتابفى،بدمقالجيلداروئرتهاترجمتهامقالاتمجعوعةحقيقتها"على"الئوعيةأو"لينين"القدي!

تاريخ.بدون

عدالمنعمللدكتور/الفلفية،،"الموسوعةفى:أيفئاترجمتهوتنظر،51صلينينبقلمالماركسية-انجلز-مارك!

الطبع.تاريخذكربدون،بالقاهرةمدبولىومكتة،بيروت-زيدونابندارأولى.ط،69صالحفنى

)دا.صحقيقتهاعلىالثيوعيةأوليننالقدي!
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قرب"كوركى"مدينةفىم1924عامالمنيةوافتهحتىمشلولأكذلكوبقى

.(1)ص
موسعو

فىولد،دوغاغاشفيلىفيتشفيارينوجوزيففاسمه:ستالينوأما-4

نالثمومن"جيورجى،اكليركيةفىالابتدائيةعلومهوتلقى،م1869سنة"جيورجيا"

عامفىمنهاطردوالتى،م1893عامفى"تيغل"أكبيركيةفىدروسهليتمدراسيةمضحة

مفرطا-لينينيذكركما-وكان،(2)حوادثبعدةوقاممحترفَاثائرًاوأصبح،م1899

.(4)ما953عامموسكوفىوتوفى(3)الفظاظةفى

مختلففىشيوعهاعلىوعملوامبادئهاقررواالذينالماركسيةأقطابهمهؤلاء

موجزًاتعريفاالقادمةالصفحاتفىاجحثاوسيعرض،تابعهمومنهمالعالمأنحاء

ونظرياتها.لمبادئهاعرضًاوكذا،بالماركسية

:"الاشتراكية-الشيوعية-"الماركسيةمشتركةمفاهيم.

الماركسية:تعريف

تؤلفماركسوأفكار،(ْ)"ومذهبهماركسأفكار"منهجهى:بقولهلينينيعرفها

:فيقولذلكستالينويشرح،(6)المعاصرةالعلميةوالاشتراكية،الحديثةالمادية:بمجموعها

يدرسالذىالعلموهى،والمجتمعالطبيعةتطورقوانينبدراسةيقومالذىالعلم"هى

فىالاشتراكيةانتصارلنايصفالذىالعلمأنهاكما،المستغلةالمضطهدةالطبقاتثورة

.(7)،الشيوعىالمجتمعبناءيعلمناالذىالعلمهىوأخيرًا،البلدانجميع

04ه-404صالحفنىللدكور/،،الفلسفية"الموسوعةفىأيفئاترجعته:وينظرهـ،صالابق(

.وصلبنبنالفدب!(

.م1968موسكو-التقدمدار.ط،7ص8لينينالأخيرةوالمقالات"الرسائل:ينظر(

.وصحمعهاعلىالثوعيةأولينينالقدي!(

موسكو-التقدمدار.ط،21ص!ثاهينإلياسترجمةلينينبقلمالثلاثةالمكونةوآقسامهاالئلائةالماركيةممادر(

.9صليفينبقلم"الماركة-انجلز-ماركس5و،.ت.دالعلميةالا!ثتراكبةمكتبة-

01صالماركية-انجلز-ومارك!،21صالثلاثةالماركيةمصادر(

،بيروت-العصريةالمكتبة.ط،1/02بركاتشعبانتعريبوآخرونبوليزرلجورجالماركسيةالفلسفةأصول(

الطبعة.رقمذكرودون.ت.د
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لأن؟التطبيقحالةفىللماركسيةعربيةترجمةفهى:"الشيوعية"لفظةوأما

هوولكنه،بالمشاعأوالشيوععلىشىءكلإباحةإلىينتهىمذهبهأنيزعمماركس

تتضمنوهى،(1)"التاريخية"الماديةأو"للتاريخالمادى"التفسيريسمونهجميعًاوأتباعه

.(2)والقوةبالعنفالرأسمالىالنظاملقلبالثورىالنشاط

لرأسالدولةتملكأساسعلىيقومالذى"النظامفهى:"الاشتراقي"لفظةوأمما

غيرها؟دون"العلمية"الاشتراكيةهىوحدهااشتراكيتهميعتبرونوالماركسيون(3)"المال

السابقة،الاشتراكيةالمذاهبمنغيرهافيهايشاركهالابمزيةتنفرد-يذَعونفيما-لأنها

.(4)الواقعوتلتزم"العلم!علىتقومأنهاالمدعىالمزثةوهى

بينفصلهاعدمالفلسفىالفكرتاريخفىالماركسيةالفلسفةاستحدثتهماأهمومن

.(ْ)العمليةوالممارسةالنظرىالفكربينأووالتطبيقالنظرية

ماركسلدنمندعاتهاأقوالبينالماركسيةعنحديثهفىالبحثمزجهناومن

عليها.الردودإيرادفىالحالوكذا...بعدهومنستالينحتى

الماركسية:قضاباأهم.

الفكر،حركةأن(6)هيجل"يرى:ماركسيقول:الفكر"علىالمادة"أسبقية-1

للواقع"الصانع"الخالقالإلههى،الفكرةاسمعليهاويطلقيشخصهاالتىالحركةهذه

(3

3صللعقادوالقوميةالئوعية oدونمصر-بالفجالةمصرمكتبة:الناشروغذا،اليومالشيوعيةآكتابضمن

الطبعة.رقمأوتاريخ

الياسيةالمكتبة-بالقاهرةالكرنكدار:الناشر،9صنيمماهروتقديمعرض-هام!لجورجالثوعيةمعنى

الطبعة.رقمذكردون،م1968

العامةللمحاضراتالأولالموسم1.-9صدرويشمصطفىللأستاذ،والاشتراكيةالرأسماليةمواجهةفىالإسلام

1الأزهربالجامع rVAم1959-ـه.

.35صللمقادوالقوميةالثوعية:ينظر

.م1974بالقاهرةوالتوزيعللثرالثقافةدارثامنة.!،192صهويدىيحىللدكتور/،العامةالفلفةفىمقدمة

1770183!ألمايافىولد 1- Pوجوديلغىأنبذلكيعنىولا؟العقلوجودهوالحقمىالوجودإن:أقوالهمن،م

ةعو!وملا::تنظر،الحقيقىالموجودهوالواعىالعقلأنيعنىو)نما،العقولسوىيوجدلاوأنه،الماديات

.511صالحفىالمنعمعدللدكتور/،الفلسفية
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منقولة،المادةلحركةانعكاسًاإلاليستالفكرحركةإن،العكسأرىفإنىأناأما...

.(1)"هيفومتحولةالإنساندماغإلى

وهذه،ماديتهفىبل،كيانهفىليستالعالموحدة"إن:قائلأانجلزذلكويشرح

وجودشكلالحركة...الطبيعةوعلومللفلسفةوشاقطويلتطور...أثبتهاقدالمادية

حركةولا،حركةبدونمادةمكانأىفى،اًدبأيوجدأنيمكنولاقطيوجدلم،المادة

نتاجأنهمانجدمصدرهما،وعنوالإدراكالفكرماهيةعنتساءلناإذاولكن...مادةبدون

معين،طبيعىمحيطفىوتطورنماالذىالطبيعةنتاجهونفسهالإنسانوأن،الإنسانىالدماغ

اَخرعندأيضًاهىالتىالإنساندماغنتاجاتأنالبداهةمنيغدوذاكوإذ،المحيطهذاومع

.(2)"الطبيعةسائرمعانسجامفىبلتناقضرفىليست،للطبيعةنتاجاتتحليل

الأفكارجدليةتولدالتىهىالأشياءجدلية"إن:بقولهسبقمافيؤكدلينينيتابعثم

تطورهافىدرجةبلغتلماالمادةنتاجهو"الفكر:ستالينويضيف،(3)"العكسوليس

.(4)"الكمالمنعاليةودرجة

:المادةأزلية-2

أنهاكما،عدممنتنشألموأنها،المادةبأزليةفقالتأخرىقفزةالماركسيةقفزتثم

سييف:أفانايقول،عدمإلىتنتهىلا

لمأنهايعنىفهذاالأزلمنذو!دتىلو"الاهىالمادةكانتإذا:الواقع"وفى

.(موجود")ْهومالكلالنهائىالداخلىالسببوأنها،تزولولن،تخلق

المفاليةالفل!فةأنهوالإلههىالفكرحركةبانهجلقولولتوضح،11-01صالماركصية-انجلز-ماركس(1،2)

سبهن"الو،والإبداعوالدقةالكمالمنالنحوهذاعلىوجودهفىالأولالببهوفاعلاْ،سببًاالكونلهذاأنترى

التىأو،العدممنبالخلقيقولمنرأىعلى،خلقهاالىالمادةحفيقةعنمختلفاحقيقتهفىيكونأنفلابد؟أول

الفلسفةبينوالعالمالله:ينظر،،الأولىحركهاالمادةوهبأنههوالأولالببدورن!بيقوكمنرأىعلىاحركه

،397صقطرجامعة-الإسلاميةوالدراساتالث!ريعةكليةبحوليةبحث-بيومىالمعطىعبدللدكتور،والدين

المحمدية.الطباعةدار1ط،7صومواقفقضايا:المعاصرةوالتياراتوالإسلام،م9851-ـه5041الرابعالعدد

.303ص/\وآخرونبوليتزرلجورج،الماركسيةالفلفةأصول(3)

علىإطلالةمننقلأ29صالجندىمحمدترجمةوياخوتلسبركينالتاريخيةوالماديةالدياليهتيكيةالماديةأسى(4)

.م1987-ـه7014المناردارأولى"!،العربعزعلىالحميدعبدللدكتور/،الإيهملامفىالبعثعقيدة

الفارابى-دار،4ط،33صالصافىالرزاقعبدترجمةأفاناسييفْق:تأليف،الماركسيةالفلفةأسس(5)

.م1984،بيروت
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هيرقليطالقديمالفيلسوفنظريةدزإن:"الفلسفية"كراساتهفىلينينيقولثمومن

شعلةيظلوسوفكان،إنسانأوألةيخلقهلمواحدالعالمأنيرىكانالذى-المادية

الماديةالنزعةلمبادئرائععرضهىإنما-معينةقوانينحسبوتنطفئتتوهجحيةخالدة

.(1)"الجدلية

.(1الجدليةديةAاW)فىستذكرهبماهذاكلامهاالماركسيةوستبرز

:""الدياليكتيكيةالجدليةالمادية-3

،(2)البشريةالإرادةعنمستقلةبطريقةالعالمتغيير:تعنىالجدليةالماديةفكرة

الخارجىالعالمفىسواء،للحركةالعامةالقوانين"علم:ماركسنظرفىوالدياليكتيك

.(3)"البشرىالفكرفىأم

الا"طروحةجدلأن:ترىأنهافىالماركسيةلدىالجدليةالماديةنظريةوتتلخص

وذلك،غيرهأوفكرمنخارجىعاملأىدونذاتهاالمادةضمنيتموتركيبهاوطباقها

علىلكنو،مرةكلذاتهاالدائرةيكررأىلولبيا،سيرأيسيرمستمرتطورسرهووحده

.(ْ)وثوراتوكوارثبقفزاتتطور(4)سابقهمنأعلىععيد

المادةاْجزاءأصغر"وهىمثلاًالذرة:أنيقررلذلكالجديدالفلسفىالدستورأنوذكروا

المتصارعة،المتناقضةالماديةبالوحداتمحشوةيتجزأ"،لاالذىالجزءيسمونهاكانواوالتى

يتماسكبينهماماصراعومنالبقاء،نحوصاعدمتجددوبعضهاالفناء،إلىصائربعضها

.(6)مختلفةبأشكالالعلومالتناقففىهذاويتحقق،نموهاويمتد،وجودها

وجودتنكرريببدونإنهاوحدها،المادةتأليهعلىتنهضالدياليكتيكيةفالمادية

(r

(4

(1

.238-1/237وآخرونلبوليتزرالماركيةالفلفةأصؤل

تاريخدون،المعارفدار.ط،94صنمماهروتعليقترجمةانجلز،فردرلكتالفالماركيةالفلسفة:يخظر

الطبة.رقمذكرأو

.26صليبنبقلمالثلاثةالماركسيةمصادر:ينظر

دار،ثاية.ط،39ص،الوطىرمضانسعيدمحمدللدكتور/"الدياليكتيكية،،الجدليةالماديةأوهامنقض:ينظر

.م1986-ـه1407ةل!وص،دمقالفكر،

.26صلينينبقلمالثلاثةالماركيةمصادر

.39صلبوطىالجدليةالماديةأوهامنقض
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الروحوهوألا،وجودهعلىبرهانأعظممشكلةنفسهاوتكفى-وجلعز-الخالق

فىالكامنالدياليكتيكلبهوفهذاالمادةاَثارمنأثروالعقلالروحأنتقررعندماوالفكر

.(1)الماركسيةالفلسفةنظرفىوتطورهالحركتهاوالباعثالمادة

هى:قوانينعلىبدورهقائم-الدياليكتيكأى-وهو

وصراعها.الأضدادوحدةقانون-أ

كيف.إلىالكمتحولقانون-ب

النفى.نفىقانون-ب

الجدلية:الماديةقوانين

الحركةمصادريعرفناالقانونهذا:وصراعهاالأضدادوحدةقانون:أولأ-أ

:القانونهذاوبيان،المادىالعالملتطورالمحركةوالقوة،وعللها،الأزلية

ظاهرةأمطبيعيًّا،الشىءهذاأكانسواءالأضداد،علىينطوىشىءكلأن

الصراعينشأأنمنفلابد،سلامفىيظلاأنيمكنلاالمتضادانالطرفانوهذان،اجتماعية

الطرفيتغلبأنإلىيؤدىولكنهالشىء،وحدةعلىيقضىلاالصراعوهذابينهما،

كلأن:بمعنى،التحوليحدثذلكوعند،رخَالاالطرفعلىالتقدمعنيعئرالذى

هذينبينتوازنيحدثعندماالتطورهذاجمدوربمامَحتالواقعالتطورمراحلمنمرحلة

يحدثقدالذىالتوازنفإن:ساس!الاهذاوعلىالتطور،يتموأنلابدولكن،الضدين

مؤقتًا.يكونوأنلابد

توجدأنهامعالأضدادوهذه،مختلفةأضدادًايحملالشىءأن:القانونهذاومعنى

التحولإلىيؤدىالصراعهذا،صراعبينهايحدثأنمنلابدأنهإلاواحدشىءفى

الحتمى)2(.

.بتصرف42-41صللبوطىالجدليةديةالماأوهامنقض(1)

عتمانالحكيمعدمحمدللدكتور/مطبوعة،،8دكتوراهرعالة-منهالاسلاموموقفالحديثالمادىالفكر(2)

2ص oV،م198،-ـه6014مصر-بالمنصورةوالثرللطاعةالإسلاميةالدارثالئة.ط.
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تناقضاتعلىيحتوىالمادىالعالمفىشىءكلأنإثباتفىالبحثالماركسيةوتطيل

ذلك،علىلهاشاهدخيروالفيزياءالطبيعةعالمفىالحديثةالمكتشفاتمنوتتخذ،داخلية

علىيدلفإنما،شىءعلىدذَإن،المتناقضةالمعقدةالذرةلبنية-مثلاً-الفيزياءاكتشافإن

.الدياليكتيك)1(فىالشاملةلنظريشهاالفقرىالعمودالماركسيةتعتبرهالذىالقانونهذا

كيف:إلىالكمتحولقانون:ثانيَا-ب

كيفياته،تغييرفىأخيرأتؤثرالشىءكميةعلىتطرأالتىالتغيراتأنالماركسيةتقرر

تطورهامنمعينحذعندتتحولالنهر،مجرىفىفشيئاشيئاتتراكمالتىفالحجارة

أصبحوقد،الحجارةركامفترىتنظرأنكإذ؟قبلمنتكنلمجديدةكيفيةإلىالكمى

ترتفعإذ؟بالكمتتعلقتغيراتعليهتطرأفشيئًا،شيئاسخونتهتشتدالذىوالماء،اًدس

يتحولحتىالمائةيتجاوزإنماولكنه...وهكذا70إلى60إلى05منحرارتهدرجة

.(2)جديدةكيفيةأىبخار،إلىذلكجراءمنالماء

:"السلب"سلبأو"النفى"نفىقانون:ثالثَا-ب

وينفيه،3القدثينسخالجديدأن:وبيانه،المادىالعالمفىالتطورالقانونهذايبين

جديدتلاهالتغير،درجةإلىووصلالجديدهذااكتملفإذا"السلب"،بيسمىماوهذا

طياتهفىيحملالشىءأنوذلك،"السلب"سلببيسمىرخَالاالجديدوهذاآخر،

التطور.إلىيؤدىالذىالصراعإلىتؤدىنقائض

شيئاويصبح،اًّيفيكتغيرأيتغير،تغيرهاكتملإذاحتى،اًّيمكتغيرًايتغيرالشىءويظل

يسلبهحتى،الطريقةبنفسيمرأيضًاالجديدهذاولكنحيمئذ،3القدسلبفقدجديدًا،

سواءالتغييريتموعندما،وهكذا"السلبداسلببيسمىرخَالاالجديدوهذا،آخرجديد

فيه،ماأفضليستبقىولكنه،بالكليةالقدريمنسخيعنىلافإنه،للسلبسلئاأوسلئاكان

الجديد.الطابعمعيتلاءملكىاْعلىمستوىإلىويرفعهالجديد،فىويدمجه

"أس!كتابهفىالقانونهذاعرضفىالحديثأفاناسييفبسطوقد،44صللبوطىالجدليةالماديةأوهامنقض(1)

.82-71ص8الماركيةالفلسفة

بوليقزرلجورجالماركية"الفلسفة"أصولكضاببسطوقدar-42صالبوطىللأسقاذالجدليةالماديةأوهامضْعن(2)

أيفئا:وينظر،94-82صلأفانايعييفالماركية"الفلفةأسس8كتابوكذا،القانونهذاعرض1/122-96

.م1977بالقاهرةراديومكتبة&rط،16صالحفنىالمنممعبدترجمةسارتربوللجان"والثورة"المادية
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بهويعلو،بعدهجديديسلبهجديدفكل،نهايةلاماإلىيستمرالشكلبهذاوالتغير

وهكذا)1(....السمومراحلمنمرحلةإلى

التطورنظريةبعرض"فقام:التاريخيةماديتهفىالنظريةهذهماركسطبقوقد

طريقعنالشيوعيةإلىيؤدىأنيتحتمالذىالتطورهذا،للمجتمعالحتمىالضرورى

.(2)"الطبقاتصراع

التارلخية:ديةالما-;

يحددالذىهوللمجتمعالاقتصادىالبناءأن:"التاريخية"الماديةبالماركسيةتريد

.(3)التاريخعبرمجتمعأىحياةويقرر

عليهتقومأنيجبالذىالأساسهوالسائدالإنتاجنظامإندا:ماركسيقول

للخصائصالأساسىالمحدد-عينهالوقتفى-وهو،الاجتماعىللبناءالأخرىالأجزاء

.(4)"الاجتماعيةللجوانبالعامة

بآخرشىءمقايضةبأنهالبرجوازىالعالمإلىيخيلالذىالعمل"إن:"لينين،ويقول

أساليبأنأى(ْ)"ماركسعندالبشربينالعلاقاتمظهرذاتههوأجر،لقاءكالجهد

.(6)وأخلاقهالإنسانعاداتتكونالتىهى"ما!عصرفىالاقتصادىالإنتاج

:الإلحادأيديولوجية

الماركسيةأنكرتفقدالإلحاد،صارخةصراحةفى:الألوهيةمنالماركسيةموقف-1

ما...الجدليةماديتهاوكذا"المادة"أزليةزعمهامنسلفوما-وجلعز-اللهوجود

(r

(4

الماركيةالفلسفةأسى:ويراجع،258صعتمانمحمودللدكتور/،منهالإسلاموموقفالحديثالمادىالفكر

.102-94صلألهاناسييف

مننقلاْ،م1977،القاهرة.ط،3/433الئنيطىفتحىمحمد:ترجمة،لبرتراندرصلالغربيةالفلمفةتاريخ:ينظر

1121صزتزوقحمدىمحمودللدكتور/،للفلمفةتمهيد r- T،م1986-ـه6014المصريةالأنجلومكتبة،3ط.

.29صزهرانكاملسيدودراسةترجمةهوكسيدنى:تأليفوالماركيون"،ماركس:الغامض"التراث:ينظر

،91صنامقالدينصلاحللدكتور،"الاشتراكية"الماركية-الرأسمالية:المعاصرةالاقتصادية،النظم:ينظر

.م1972مصر،-العربيةالهضةدار.ط

الإسلاميةالجامعاترابطةأولى.ط،53صخانالإسلامظفرترجمة،خانالدينلوحيد،الماركهله!قوط(6

.1987r-ـه1408

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


العشرين(القرنمنالثانيالنصف)فىالمنحرفةالفكريةالتياراتعلىالردفىالأزهرجهود

!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!بم!!

وهو،قبلأضابيرهمفىالمستكنالأصيللهدفهم-أيضًاتبريريةومحاولة-تمهيدالاهو

.الأديانوهىإليهاالناسويدعوبهايذكرماوتقويضإنكاروكذا،الألوهيةإنكار

المستعملةالكبيرةالكلمةهىالإلهىالهدفأو،الإلهيةالعزة"إن:ماركسيقول-1

فىأيضاوقال،(1)"اًئشتشرحلاالكلمةهذهأنوالواقع،التاريخحركةلمشرحاليوم

أبيقور"عندالطبيعةوفلسفةديموتريطعندالطبيعةفلسفةبين"الفروقالأولكتابه

.(2)1(الآلهةكلأكره"أنا:م1842/م1841

أكتوبرفىالشيوعىالشبابلمنظمةالثالثالمؤتمرفىألقاهلهخطابفىلينينوقال-2

والإقطاعيينالكنيسةأربابأنالمعرفةكلنعرفونحن،بالإلهثؤمنلا"إننا:م0192

.(3)"مصالحهمعلىومحافظةاستغلالأ،إلاالإلهباسميخاطبوننالاوالبورجوازيين

لملأنكإلهلكوليس...منهفائدةلاالإلهعنالبحث"إن:يقولأخرىومرة

.(4)(1000بعدتخلقه

:الأديانمنالماركسبةموقف-2

شعرفقدبها،والجهل،الطبيعيةالقوىمنالخوفمنأ!صنالدينأنالماركسيةترى

وش!يطرونيستغلونهمنإزاءبضعفهثانيةشعرثم،الطبيعةأمامبضعفه-الأول-الإنسان

فإنأخرىجهةمنوعبدها،اكهةالقوىهذهاعتبرفإنهلهذا،الآخرينالبشرمنعليه

وفى،الدينفىوجدهماالظلممنعلي!يقعمماومواساة،لهتعزيةوجدالبشرىالموجود

العبدوضعفىيجدهاأنلهكانمامواساةوهى،الموتبعدآخرعالمقيامفىالاعتقاد

المستغل.

(1)

(2)

(3)

(4)

مكتبةودار،العربيةاليقظةدار،ثانية.!،124-123صيازجىأندريهترجمةمارك!لكارلالفلفةبؤس

.م9791لبان،ةد!وص،الحياة

للبنركالدولىالاتحادمطبوعات،اولى.ط،153صالابق،"الماركسىحجىطارقللأشاذالماركةمعتجربتى

.م1983الفاهرة-جدةالإسلامبة

/دوتقديممراجعة،خاناللهظفرابنه:ترجمة،خانالدينلوجد،الإيمانإلىعلمىعدخل:يتحدىالإملام

?.lصشاهينالصبورعد -.6 , i . -r Aالإسلامىالمختارر%q A(الطبعة.رقمذكردون،م

،19.صالناصرعبدجمالالراحلالرئى:تفديموآخرون-اللهرحمه-أدهمعلىللأستاذ،الثيرعيةحقيقة

.م1955يخاير-11رقمكشاب"لك"اخترنامجموعةضمن-ممر-المعارفدار.ط
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أداةأيديهمفىالدينفإن"وغيرهمورأسماليينإقطاعيين"منالمستغفينجانبمنأما

فيها.والتأثيرجماحهاوكبحالجماهير،علىالسيطرةأجلمنمنهاأفضلليس،ممتازة

نظرلِّوحيفهو:أخرىجهةومن،المستغلينطاعةإلىيدعو:جهةمنفالدين

عنهذا،الموتبعدأفضلبمآلوعدهبوسيلةفيها،والتفكيرالثورةعنالبروليتاريا

وهى-الأموالرؤوسأصحابيستغلهمالذينالعاملةالطبقة-البروليتارياأما.المستغلين

.(1)الدينإلىبهاحاجةلافإنها:أحدًاتستغللاالتى

الطبقةاستغلالمنناشىالإنسانفىطبيعىفعلرذالماركسييننظرفىالدينداموما

مافإذا،الاستغلالوجدطالماالمجتمعفىالدينوجوديستمرأنالمتوقعمنفإنه،النافعة

أنهترىالماركسيةفإنولذا،(2)الدينفناءعلىالعمل:المحققمنباتالشيوعيةجاءت

تمامًا)3(.الدينإلغاءينبغى

أوهامسوىوالدينوالأخلاقالقوانين"ما:"الشيوعى"البيانفىماركسفيقول-أ

يخدّرالذىالا!فيون"إنه:أيفخاويقول(4)"كثيرةبرجوازيةمصالحوراءهاتتخفىبرجوازية

.(ْ)"سرقتهلتسهلالشعب

فىتنشأالشىالجاهلةالمحدودةالنظرياتفىالديانةأصول"تكمن:انجلزويقول-ب

.(6)"الهمجيةحالة

الصبر:الفقرويقاسونيعملونالذىالناسالدين"يعلم:لينينويقول-ب

.(7)"للناسمخدربهذاوالدين،سماوىجزاءمنيمنيهملماوذلك،والعبودية

(r

(Z

(7

كتابالمعرفةعالمسلملة،117صقرنىعزت/دترجمةبوشنكىم.!تأليف:أوربافىالمعاصرةالفلسفة

بالكويت.والآدابوالفونللثقافةالوطنىالمجلىإصدار1992بمتمبرهـ-1413ربغشة،165رقم

للنثرالكرنكدار.ط،بتصرف114-041صنيمماهر:وتقديمعرض،هامبيثىلجورج،الثوعيةمعنى

.م1968مصر-والتوزيعوالطبع

118صلوشنسكىأوربافىالمعاصرةالفلفة:ينظر

بالقاهرةالجديدةالثقافةدارأولى..33،6صالأخضرالعفيف:ترجمةوانجلز،لماركسالثوعى"،البيانيخظر:

.م1998مصر-

طبعة،لبنان-بيروت،العربىالكتابدارالنا!ئر298صللعقاد،مال!إلاشريعةفىوالإنانيةالثوعة:ينظر

عقدة"الدين:فمل11A-100صحجىلطارقالماركية"مع"تجربتىكتاب:!لراجع،الطغتاريخدونثانية

."الكبرىماركى

.1/242لبوليزرالماركيةالفلفةأصول

للتاليفالعامةالمصريةالمؤسسة.ط،501صأيوبالرحمنعبدترجمةحينلميرزامحمد،والاثترايمةمال!إلا

2صعتمانمحمودللدكتور/،الحديثالمادىالفكرمننقلاْم1965والطباعةوالترجمة VV.
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للحزبسكرتيرًاوقتثذوكان-م1955سبئمبر22فى:خروشوفنيكيتاويقول-د

منالشعبمنمعينةفئةلنحررنستطيعماكلوسنبذلملحدينزلناما"إننا:-الشيوعى

.روسيا)1(شبابمنالجديدالجيل:بالفئةويعنىقائمًا"زالماالذىالدينىالأفيونسحر

:الإسلاممنالماركسبةموقف-3

منبدويةغزوةإلاهوماالإسلام"إن:وانجلزماركسبينالمتبادلةالرسائلفىجاء

والحسدالطمعبدافع،العربيةالجزيرةشبهداخلالمدنساكنىالأغنياء،علىالفقراء

.(2)،العربيةالجزيرةبشبهحلقالذى،والصناعىالتجارىالتدهورنتيجةوالجثمع

شأنه"الإسلام:فتقول،بالغةافتراءاتبالإسلامالسوفيتيةالمعارفدائرةوتلصق

لكبحالمسشغلةالطبقاتأيدىفىأداةأصبحإذا،اًّيعجردوزايلعبالأديانسائرشأن

.اًّيحورالعاملةالطبقة

فىطبقىمجتمعقيامومن،العرببينطبقىمجتمعلنمونتيجةالإسلامنشأوقد

هذاوانعكس،المحليينالعربقبائلبينواجتماعيةاقتمحاديةأزماتنشأت،العربجزيرة

.(3)"...والاقتصادىالطبقىالتفاوتليسوغالإسلامظهورفى

الماركسية:نظرفىفالإسلاموإذن

.اقتصادىدافعوراءهابدويةغزوة-أ

!إالإقطاععلىأيفئايشجعوأنه،اًّيقبطمجتمعًاأوجدأنهكما-ب

الردودإيراددورويأتى...الماركسيةالإلحاديةالأيديولوجيةتلكتنتهىهناوإلى

التالية.الصفحاتفىوذلكعليهاالأزهرية

محمدسيدناشبابرسائل-الدعرةكتاب-يوسفمحمدصبرىحن:تأليف،المرقنحومنالمحدقالخطر(1)

255رقمالكتاب-عفس!ا T o،1986-ـه6014مصر-بالقاهرةبالحينالفكرعالممكتبة،أولى.طr.

محمدللدكتور/،الماركصىالفكرإفلاس:مننقلأ30-24صالغادرىلهادالثيوعيةعنحقائق:يراجع(2)

03141982المحمديةالطباعةدارأولى.ط،215-214صالقوصىعبدالفضيل -teaم.

ص،م419Vيونيه9عددالثقافةمجلة:وينظر،ثانية.019-516ص17المجلد،السوفيتةالمعارفدائرة(3)

للدكتور/،منهالإسلاموموقفالحديثالمادىالفكر:مننقلأ،ممر-بالقاهرةللكتابالعامةالهيئة.ط،49

.هصه،عتمانمحمود
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الثانىالقسم-ب

الماركسيةمنالنقدىالأزهرموقف

المختلفة-بهيئاته-الشريفالأزهرأخرج:"الماركسية"علىالأزهرردود.

سنىمدىعلى...ومقالات،وبحوث،مؤلفاتبينماالردود،منهائلأحشدًا

وأساتذةأشياخمنصدرماهى-فرديةجهوذامثلت،العشرينالقرنمنالثانىالنصف

:-الشريفالأزهرهيئاتمنالصادرةهى-جماعيةوأخرى-الشريفالأزهر

الأزهر:مشيخة-أ

1عام-شلتوتالشيخ-الأزهرشيخالاكبرالإماموجه- rVAنداءام599-ـه

03المجلدالأزهرمجلةفىونشر،الشيوعيةضدالمقدسالكفاحبإعلانالإسلامىللعالم

10-5901وص،945ص،934-933ص،1959-ـه1378سنة l̀1

بقاعةالأزهرمشيخةتقيمهاالتىالثقافيةللمواسمالعامةالمحاضراتوفى-

علىتردعدةبحوثقدمت-عبدهمحمدالإمامقاعة-الكبرىالأزهريةالمحاضرات

عليه:وقفتماذاوهاهو،الماركسية

الدكتور/للأستاذ،والاقتصاديةوالاجتماعيةالسياسيةالنظمفىواَثارهالشيوعىالإلحاد-1

51الثلاثاءمساءفى،الأزهربالجامعالمحاضراتبقاعةألقاه:العربىاللّهعبدمحمد

الأزهر.جامعةمطبعة.ط،م1959مايومن23-ـه1378القعدةذىمن

مساءألقاه:درويشمصطفىللأستاذوالاشتراكيةالرأسماليةمواجهةفىالإسلام-2

الأزهر.جامعةمطبعة.ط،م1959يونيةمن6هـ-1378القعدةذىمن29السبت

محاضراتضمن-البهىمحمدالدكتور/للمرحوم،الشرقفىالشيوعيةمفهوم-3

الأزهر.مطبعة.ط،م0196هـ-1379عامالثانيةالدورة-الثانىالئقافىالموسم

القرضاوى،يوسفالشيخبقلم،المفترينوأكاذيبالضالينشبهاتبينالإسلام-4

إصدار-حينذاك-بالأزهرالإسلاميةوالثقافةالبحوثبمراقبةالعسالأحمدوالشيخ

البهيرمحمدالدكتور/منبتكليف،الإسلاميةللثقافةالعامةالإدارة-الأزهرالجامع
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الأزهر-جامعةمطبعة.ط-وقتذاك-الإسلاميةللثقافةالعامالمدير-اللّهرحمه

تاريخ.بدون

"رئيس"كوينج"فرانسيسكوالكاردينالللسيد:المعاصرالعالمفىالتوحيدعقيدة-5

الموسمضمن-بالأزهرعبدهمحمدالشيخبقاعةألقاهامحاضرةالنمسا"أساقفة

جامعةمطبعةط،م1965مارس31-ـه1384القعدةذو27فى-الثقافى

.م1966،القاهرة

فىتناولت-مبسطةبطريقة-جزئينفى"للناس"بيانكتابالمشيخةأخرجتكما-6

"الشيوعية"-م1993مصر-الأوقافوزارةمطابع.ط،70-65صالثانىالجزء

إيجاز.فى

الإسلامية:البحوثمجمع-ب

تضمنتهاردودمنالبحوثمجمعبهشاركما،الجماعيةالأزهرجهودمنكذلك

منفيهاومامؤتمراتهخلالمنوكذاتباغا،يصدرهاالتى"الإسلاميةالبحوث"سلسلة

يصدرها،المىالأزهر،"مجلةخلالمنوأيضًا...توصياتمنإليهتنتهىومابحوث

للماركسية:وردهمجابهتهفىالبحوثمجمعجهودذىوهاهى

الذىالئالثمؤتمرهفىذلكمنهطلبعندما"العربية"الاشتراكيةتزكيةالمجمعرفض-1

."البحثثنايافىذلكبيان"وسيأتىم1966هـ-أكتوبر1386رجبفىعقده

عامالبهىمحمدللدكتور/،،والتطبيقالفكربين:والإسلام"العلمانيةكتابأخرج-3

1Rvl.

للدكتور/أندونيسيا"فىةماَذهلاالعناصروتحدياتالإسلامتقريرأجلمن"كفاحنا-3

المنعقدالإسلاميةالبحوثلمجمعالثامنالمؤتمربحوثمن،اللّهأمرالملكعبدكريم

(1fال!97عام wv--t.

السنة9الإسلاميةالبحوثسلسلة،موسىبكر:تأليف،الإسلامفىالإنسانحرية-4

.م1977هـ-فبراير1397صفر84عدد
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البحوثسلسلة-العظيمعبدعلىللأستاذ،الإسلامتهاجممسمومةأقلام-5

.م1977هـ-مارس1397الأولربيع85العدد9السنةالإسلامية

-الفتاحعبدمحمودالمنصفعبدللشيخ،الإسلامحولومفترياتشبهاتدحض-6

الرابع.الكتاب15السنة،م1984-ـه5014الإسلا!يةالبحوثسلسلة

البحوثسلسلة-خليلماهرللأستاذ،الإسلامميزانفىوحضارتهالغربنظريات-7

الثانى.الكتاب71السنةم1986-ـه6014الإسلامية

الأمانة.ط،السماناللّهعبدمحمدللاْستاذ،العالمفىالمسلمةالا"قلياتمحنة-8

.وط،شلبىالودودعبد/دبإشرافالشريفبالأزهرللدعوةالعلياللجنةالعامة

.منها"نقلتالتى"وهىام979مصر-بالقاهرةالاعتصامدار:نشرتهاثانية

علىالردفىوجهودهعطاءهالبحوثمجمعواصلكذلك:(1)ر!زألامجلة.

إليهتبعيتهاانتقلتوقد،اًّيرهشيصدرهاالتىالأزهرلما"مجلةمجلتهخلالمنالماركسية

بنفسها:تصدرهاالتىهىقبلمنالأزهرمشيخةكانتوقد،م1961عامإنشائهبعد

عام23المجلدخفاجىالمنعمعبدمحمدللدكتور/:الأديانعلىحربالمادية-1

c) goY--A1rvY،صIii-) ir

،م1954عام26:المجلداتفىالماركسيةعلىتردكتبببعفررالمجلةتهَؤن-2

1I-f-99.1صم9941عام66و،4211ص،م9551عام27و،ه!رره

صم1954عام26المجلدفىالشيوعيةمروجىعلىالرقابةبتشديدطالبت-3

541-540.

03المجلدعثمانفتحىللأستاذ:شتىاكهةشركفىفوقعالواحدالإلهنبذعصرٌ-4

.747-97!لاعى،م1959-ـها378عام

عام30المجلدالزياتحسنأحمدللأستاذ:الأحمرالإلحادمنمثل-5

.810813ص،1959-ـه1378

ذلكقيوكانتم1972هـ-فبراير1392المحرمعددمنابتداهالبحوثمجمععن!درتالمجلةأنبالذكرجدير(1)

الأزهر.مشيخةعنتمدر
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المجلد،الشيوعيةضدالمقدسالكفاحبإعلانالإسلامىللعالمالأزهرشيخنداءنشرت-6

.0611-5901ص،945ص،934-933ص،م1959-ـه1378عام30

ص30المجلد،الزياتحسنأحمدللأستاذ:خطرفىووطننامحنةفىديننا-7

94 . - qrv.

العقادمحمودعباسللأستاذ:بالبقاءالشيوعيةللماديةطاقةلا:مذهبإفلاس-8

.943-941ع30المجلد

منالشيوعيةفى-الناصرعبدجمال-الراحلالجمهوريةرئيسرأىالمجلةنشرت-9

.944ص30المجلد...بالدينكفرت:أنها

ص،30المجلدجلبايةأحمدأحمدللشيخ:اَمنويلكالعراققاسميا-01

9qlf-9o.

المجلد،الطنطاوىعلىللأستاذ:"إسلامولاعروبة"لابغداد:فىقالمنإلى-11

.969-96عه،30

للشيخ:مداهنةولاتبعيةولاشيوعيةلا،وتفاهموكرامةدين:القرآننفحات-12

.974-970ص30المجلدالسبكىاللطيفعبد

.979-975ص30المجلدموسىيوسفمحمدللدكتور/:والإنسانالدين-13

-980عالمجلددنياسليمانللدكتور/:نفسهاتفسيرعنعاجزةالماديةالمذاهب-14

quo

.999-994ص،3المجلدْالعمارىعلىللأستاذالجديدةالشعوبية-15

كلعلىفرضالشيوعيةمقاومةبأن:الإسلاميةالمؤتمراتأحدبقرارالمجلةنوهت-16

1077-ا075ص30المجلد،ومسلمةمسلم

03المجلد،الشيوعيةبالحادللعربالأزهرعلماءأحدنداءأيضًاالمجلةونشرت-17

1078-1077ص

سنة31المجلدالعقادعباسمحمودللأستاذ:ومعناهالإلهتحدى-18

.264-261ص،م196.هـ-1ال!79
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.132-431ع31المجلد،دنياسليمانللدكتور/:الشيوعيينيتحدىاللّهوجود-ا9

-rrrع31المجلدالشرباصىأحمدللدكتور/:سجونهمفىالشيوعيينمع-02

338.

المجلد:الأزهرمجلةالعقاد،محمودعباسللأستاذنفسها،تهدمالهدامةالمذاهب-21

."الرماديةالكراسةعلىفيهرذ)ص31

للحزبالانتماءيجوزولاوإلحادضلالالشيوعيةبأنتصرحفتاوىالمجلةنشرت-22

11-ـه1380سنة32المجلد:الشيوعى v120-119ص،م

سنة33المجلد:الإلحادلنشرالماركسيونيخططهمماوحذرتالمجلةنبهت-23

\rn\1ص،م1962-ـهfr- eft.

سنة47المجلدعمرانمصطفىللدكتور/:الماركسيينأحدمقالعلىرذ-24

mo--oric?،صtiq- tio.

84المجلد،الإسلامعلىالمتقولةالماركسيةالمؤلفاتأحدعنالقناعالمجلةكشفت-25

-232-ص،م1976-ـه1396سنة Yr.

رحمه-الحديدىمصطفىمحمدللشيخ:الإسلامىالعالمفىومغامراتهاالمادية-26

.767-757ص،48المجلد-النّه

-0201ص،48المجلد،الصومالفىللشيوعيةالخطيرالوضعالمجلةكشفت-27

1005

،48المجلد،الدينباسملنفسهادعايتهافىالشيوعيةخداعالمجلةبينت-28

1013ص

،48المجلدالمودودىالأعلىأبىللأستاذ:للتاريخوماركسهيجلفلسفة-29

!!1143-1131

النكسةقبلمافترةفىللإسلامالمضادةالإعلاميةالتياراتسجلمن-30

سنة49المجلد،فرغلحسنهاشميحىللدكتور/:م1967-1965

-ivvع،123-012عى،م1977-ـه1397 ivY.
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للدكتور:منهاالشيوعيةوموقفالإسلامىالمجتمعحياةفىالخيريةالأوقافدور-31

1171-4701ع،49المجلد،هاشمالمجيدعبدالحسينى

وبينبينهمالزواجوتحريم،الشيوعيينإلحادبشأنفتوىمنأكثرالمجلةنشرت-32

.047عو،316ص06المجلدوكذا،152-015ع49المجلد،المسلمين

للدكتور/:الشيوعيونأبادهامسلمةوشعوب،الإسلامأحياهامسلمةغيرشعوب-33

647-641ص49المجلد،شلبىعبدهالجليلعبد

شلبىإبراهيمالودودعبدللدكتور/:شيوعىبلدفىمصرىفلاحمذكرات-34

1417-1404ع49المجلد

حسنهاشميحمىللدكتور:الحديثةالفيزياءلقوانينطبفااللّهإلىالعالماحتياج-35

1446-1427ص،م1979-ـه1399سنة51المجلدنرغل

35المجلد،الأفغانالمجاهدينونجدةللشيوعيةللتصدىالمسلمينالمجلةاستنفرت-36

.040ع،م1981-ـه1401سنة

1882ع53المجلد:أفغانستانفىالشيوعيةجرائممنطرفاالمجلةذكرت-37

3A-المجلدالراجحىالغ!ىعبدللدكتور/:يتحطمالذىالصنمالماركسيةor

.762-746ص

ICU. - r953المجلد:الفتاحعبدمجدىللأستاذ/؟الماركسيةيرففالإسلام،

.775-763!ع

العقلى،خدرجىفؤادللدكتور/؟لملإلهيةالفلسفةأمأمالماديةالفلسفةتصمدهل-4"

.231-227ص،م1982-ـه0214سنة54المجلد

منيتمكنواكى،الأفغانالمسلمينإخوانهملمساعدةالمسلمينالمجلةناشدت-41

14سنة،55المجلد،الشيوعيةضدجهادهمموأصلة . r773ص،م1983-ـه-

776.

سنة57المجلد،خفاجىالمنعمعبدمحمدللدكتور/:منهوموقفناالفكرىالغزو-42

.424-42!لاص،م1985-ـه1405
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وكذا،2201ع،57المجلدالثيوعيةبفشلشيوعيةجريدةاعترافالمجلةنقلت-43

01199سنة،62مجلد . -elf958-957ص،م

"دائرةافتراءاتعلىرذالذى"الإسلامضدغربية"مفترياتلبحثالمجلةعرضت-44

،58المجلدمدكور،مرعىالدكتور/قدمهالذى،الإسلامعلى"السوفيتيةالمعارف

-86ooo-ـه1406سنة oor,,, cPIR.

هـ-1411سنة،63المجلد،البيومىرجبمحمدللدكتور/:الإيمانعصر-45

1121ع،م1991

المقال:"النص"مفهومكتابنقد:اليساريةالطريقةعلىالنمالقرآنىدراسة-46

.27ه-271ص،م1992-ـه1241سنة64المجلد،هيكلفايدمحمدللدكتور/

.rqY-rAAص،64المجلدالبيومىرجبمحمدللدكتور:دليلدونيلحدون-47

إشارات-اللّهبإذنقريبًاستأتىوالتى-الماركسيةعلىالردودثنايافىوردكما-48

تخصيصهالعدموذلك،القائمةهذهفىهناتذكرلمالا"زهر،بمجلةمقالاتلبعضى

فىعليهاالنصمنيمنعلمذلكأنبيد،ذلكونحو...فقطالماركسيةعلىبالرد

الصفحة.ورقمالمجلدرقمبذكرالردود،منمواضعهافىالهامش

فقطفصادفئتتبعتها،فقدالعدد،معالمجلةتصدرهاالتىالمجانيةالهداياأما-49

كهديةالبهىمحمدللدكتور/"والتطبيقالفكربين:والإسلام"العلمانيةبحث

.م1995سبتمبر-هـ103tالآخرربيعلعدد

نأإلىراجعالسنينهذهطوالالماركسيةعلىالردفىأخرىهداياإصدارعدملحعل

وتفى.تكفىكانتالصددهذافىالمجلةتنشرهاالتىالمقالات

الشريف:الأزهرجامعهْ-ب

متنوعة:ملحوظةجهودًابذلتفقد-الأزهرجامعة-الجامعةا!أو

والأساتذةالشيوخأفاضلولبعفرربها،التدريسهيئةلأعضاءجهودبينما-1

منها.المتخرجين
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وهى،الجامعةكلياتفىالمتخصصةالعلميةالأقسامقدمتهاتخصصيةعلميةورسائل-2

.والدكتوراه"الماجستير"،التخصصمرحلتىرسائل

الجامعة.فىالمتخصصةالكلياتحولياتضمتهاوبحوث-3

الكثير،البحوثومجمعالأزهر،مشيخةجهودسردمنذكرهسبقمافإنكذلك-4

وبعفخرجيها.،الأزهرجامعةأساتذةنتاجمنمنه

"التياراتدراسةالدراسيةومناهجهاخططهافىأدرجتالجامعةأنإلىإضافة-5

الجهدوهذا،المتخصصةالعلميةوالشعبالأقسامخلالمن،"المعاصرةالفكرية

والبابية،والوجودية،الماسونيةعلىردودهافىأيضاالأزهرجامعةبهقامتالمتنوع

جهودمنعليهوقفتماذاوهاهو،حينهفىسيظهركماوالقاديانية،والبهائية

الماركسية.علىالردفىالأزهرلجامعة

خريجيها:وبعضربالجامعةالتدرش!هيئةأعضاءجهودمن:أولأ

العربىالكتابدار،أولى.ط،النمرالمنعمعبدللدكتور/،والشيوعيةالإسلام-1

لا"إسلام:إلىالعنوانلِّدعثم،م1956ثانية.وط،م1954مصر-بالقاهرة

نقلتالذى"وهوم1976،القاهرة،بالفجالةغريبدار،ثالثة.ط،"شيوعية

دار،رابعة.ط،"والتطبيقالنظريةبينالماركسيةدة:إلىالعنوانطلِّدعثم،"منه

.كام1987مصر-للإعلامالأندلس

المؤلف،أولى.ط،خفاجىالمنعمعبدمحمدللدكتور/،الإنسانيةدينالإسلام-2

rlgoo--, mi.

.ط،البهىمحمدللدكتور/،الغربىبالاستعماروصلتهالحديثالإسلامىالفكر-3

التىداوهى1981-ـه1014مصر،-وهبةمكتبةتاسعة.وط،م1957أولى

.منها"نقلت

مصر-العربىالكتابدار.ط،عرفةأحمدمحمدللشيخ،الشيوعيةأمالإسلام-4

الطبعة.رقمذكردونم1959
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للأستاذالشيوعيةالرماديةالكراسةعلىورذوتحليلدراسة-الملحدينأكاذيب-5

مصر-بالقاهرةالأدباءدار.ط،بعد"فيما"الدكتورسالمالزيزعبدعبدالرشيد

.م1960

قبس!الاالدينىمنوفمعهدشيخ-النواوىمحمودللشيخ،والإسلامالشيوعيةبين-6

للطباعة-الجديدالعهددار،أولى.ط،خفاجىالمنعمعبدمحمدوالدكتور/-

تاريخ.دونمصر

مكتبة.ط،النزالىمحمدللشيخوالرأسماليينالشيوعيينبينعليهالمفترىالإسلام-7

الطبعة.رقمذكردون،م0196مصر-وهبة

اليوم"الشيوعيةكتاببحوثضمن-البهىمحمدللدكتور/،والدينالشيوعية-8

الطبعة.رقمذكردون،م1960مصر،مكتبة.ط،"اًدغو

للنشرالكرنكدارالناشر،خفاجىالمنعمعبدمحمدللدكتور/،المشركينعلىالرد-9

الطبعة.رقمذكردونم1961مصر-والتوزيعوالطبع

هيئةعلىنشر-الصوافمحمودمحمدللأستاذ/،الإسلامفىاشتراكيةلا-01

مصر-بالقاهرةالا"نصاردار،3ط-الميلاديةالستيناتفىمقالات

.م1978-ـه1ال!98

محمدللدكتور/،والتوجيهالحكممشكلات-المعاصروالمجتمعالإسلامىالفكر-11

.م1982-ـه0214مصر-وهبةمكتبةئالثة.ط،البهى

مصرنهضة.وط،م1965أولى.ط،الغزالىمحمدللشيخالغربمنظلام-12

التى"وهىالطبعةرقمذكردونم1997مصر-بالقاهرةوالتوزيعوالنشرللطباعة

.منها"نقلت

،مMIأولى.ط،الغزالىمحمدللشيخالأحمر،الزحفوجهفىالإسلام-13

منها".نقلتالتى"وهىم199.-ـه1410سنةوهبةمكتبة،9وط

ْط،البهىمحمدللدكتور/،والتطبيقالنظربينالتاريخىالمادىالفكرتهافت-14

مصر.م1975-ـه1395سنةوهبةمكتبةثالثة.وط،م1970أولى

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


العشرين(القرنمناللانيالنصف)فىالمنحرفةالفكريةالتياراتعلىالردفىالأزهرجهود

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!بم!!

15

16

17

18

19

21

22

23

24

أولى.ط،البهىمحمدللدكتور/المعاصر،المسلمالشبابإلىرسائلخمس-

مصر.م1977-ـه1397-وهبةمكتبةثالثة.وط،م1970

صلاحللدكتور/،الاشتراكية-الماركسية-الرأسمالية:المعاصرةالاقتصاديةالنظم-

الطبعة.رقمذكردون،م1972مصر-العربمِةالنهضةدار.ط،نامقالدين

زيدانللدكتور،مقارنةدراسة:الشيوعيوالمجتمعالإسلامىالمجتمعأسس-

توزيع-حالئا"الدراسات"كليةالأزهربجامعةالإسلاميةالبناتبكلية-عبدالباقى

.م1975بمصرالمعارفدار

عيسىحامدرون"الامحمدللأستاذ/،الشرقاوىالرحمنعبدإلىمفتوحةرسالة-

هـ-سبتمبر1395وشوالرمضانعدد"الإسلام"نوربمجلةمقال"الدكتور"،

مصر.-بالأزهروالإرشادالوعظعلماءهيئةتصدرها-م1975

دار،أولى.طمحمود،الحليمعبدللدكتور/،والشيوعيةالغفارىذرأبو-

.م1976مصر،المعارف

المكتبةمنشوراتأولى.طمحمود،الحليمعبدللدكتور/،والشيوعيةالإسلام-

الإسلامفىمقالاتدةعنوانتحتزياداتمعطبعثمم1976بيروت،العصرية

.م)lArمصرcالمعارفدار.ط،"والشيوعية

-المعارفدارأولى.طمحمود،الحليمعبدللدكتور/،الشيوعيةعنفتاوى-

.م1976مصر

بقلمه:الجائرالسلطانيواجهحراْزهرىعالم:الطغيانوجهفىصدعناوبالحق-

19الاعتصامدار.طفايد،الوهابعبدمحمودللشيخ،ولسانه...وقلبه V Iم

الطبعة.رقمذكردون

أولى.ط،نجيبعمارةللدكتور"الماركسية"،الوضعيةالمذاهبظلفىالإنسان-

.م1976-ـه1396مصر-بالأزهرالتوفيقيةالمكتبة

،م1976-ـه1396أولى.ط،زقزوقحمدىمحمودللدكتور/،للفلسفةتمهيد-

.(1منهانقلتالتى"وهىم1986-ـه6014المصريةالأنجلومكتبةثالثةوطْ
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25-

26-

27-

28-

29

31

32-

rr-

.ط،شلبىعبدهالجليلعبدللدكتور،الإسلامميزانفىوالشيوعيونالشيوعية

سنةمصر-الشروقدار،ثانية.وط،م1976-ـه1396الشروقدارأولى

منها".نقلتالتى"وهىم1986-ـه1406

إبراهيممحمدللدكتور/المعاصر،النفسعلمفىالدينوضرورةالإنسانثنائية

الأعلىالمجلسثانية.وط،م1976مصر-الأزهرمكتبة،اْولى.ط،الفيومى

"وهىم1996-ـه12،1417العدد"إسلامية"قضاياسلسلة-الإسلاميةللشؤون

منها".نقلتالتى

أولى.ط،الفيومىإبراهيممحمدللدكتور/المعاصر،الفكرواتجاهاتالإسلام

.م1977مصر-بالقاهرةالأزهرمكتبة

الوهابعبدمحمودللشيخ،الدعوةعلىوأثرهالإسلامبلادفىالشيوعىالخطر

العربيةبالمملكةالدعاةواعدادالدعوةلتوجيهالعالمىللمؤتمرمقدمبحثفايد

3971عامالسعودية Avv --oم.

المؤتمر.ط،شامةالغنىعبدمحمدللدكتور/،الإسلامبلادفىالشيوعىالخطر

هـ-1397،السعوديةالعرييةبالمملكةالدعاةواعدادالدعوةلتوجيهالعالمى

منها!.نقلتالتى"وهىم1979مصر-وهبةمكتبة.وط،م1977

محمدالمعطىعبدللدكتور/،ووثائقحقأئق:الدينمواجهةفى6لاركسية

-1977مصر-لأنصار[دلمر،أولى.ط،بيو!ى -& irivم.

العظيمعبدللدكتور/:(لشيوعيينمنزعلانلينين:أحمركتابعن"تراءات

.م19!8-ـه1398مصر-الأنصارداروتوزيعطبع،المطعنى

أولى.ط،عميرةالرحمنعبدللدكتور/منها،الإسلاموموقفالمعاصرةالمذاهب

"وهىم9791-ـه1399السعودية-بالرياضاللواءدار،ثانية.وط،م9781

منها،.نقلتالتى

الأمانةمطبعة،أولى.طالعلا،أبىجميلللدكتور/،والعلمالدينلقالماركسية

.م993؟هـ-9791مصر،-بالقاهرة
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دار،أولى.ط،إبراهيمالعليمعبدصلاحللدكتور/،الماركسىالفكرتهاف!-34

.م1981--,2041مصر-بالقاهرةالمحمديةالطباعة

الشاعر،الحميدعبداْحمدللدكتور/،الإسلاممواجهةفىالمعاصرةالتحديات-35

.م1981اهـ-104مصر-المحمديةالطبعةدار،أولى.ط

الجوينى،محرمحسنللدكتور/،إسلاميةرؤيةخلالمنالماركسيةالفلسفةقيمة-36

.م1981-ـه1014مصر،بالقاهرةالهدىدار،أولى.ط

دار،أولى.ط،القوصىالفضيلعبدمحمدللدكتور/،الماركسىالفكرإفلاس-37

.م1RAY--&0314مصربالقاهرةالمحمديةالطباعة

صالح،السيدالدينسعدللدكتور/،الحديثالعلمضوءفىالإسلاميةالعقيدة-38

مصر-بالقاهرةوالتوزيعوالنشرللطباعةالصفادارئانية.وط،م1983أولى.ط

1 i I I-هـ(A A(منها".نقلتالتىداوهىم

للوأبوأولى.ط،شامةالغنىعبدمحمدللدكتور/،نعرفهأنينبغىكماالإسلام-39

مصر.-م1983هـ-014!والتوزيعللنشر

.ط،فرغلحسنهاشميحىللدكتور/،المعاصرةالعلميةوالاتجاهاتالإسلام-04

الطبعة.رقمذكردونم-مصر،1984المعارفدار

بيومى،محمدالمعطىعبدللدكتور،ومواقفقضايا:المعاصرةوالتياراتالإسلام-41

.م9851-ـه5014سنةمصر-بالقاهرةالمحمديةالطباعةدارأولى.ط

سلطانللدكتور/،المعاصرةالمذاهبوبعضالإسلاميةالعقيدةعلىأضواء-42

ْم1985-ـه5041مصر-بالقاهرةالمناردار.ط،سلطانعبدالحميد

الإسلاممنوموقفهاالاستعمار-التبشير-الاستشراق:المتحالفةالشرقوى-43

.وط،م1985-ـه5014أولى.ط،الدهانمحمدمحمدللشيخ،والمسلمين

التى"وهىم1988-ـه0814مصر-بالمنصورةوالتوزيعللنشرالوفاءدار،ثانية

.منها"نقلت

هاشميحىللدكتور/،المعاصرةالفكريةالتياراتمواجهةفىالإسلامىالفكر-44

861-ـه6014مصر-بالقاهرةالجبلاوىمطبعة،أولى.ط،نرغلحسن iم.
http://www.al-maktabeh.com



العشرين(القرنمنالثانيالنصف)فىالمنحرفةالفكريةالتياراتعلىالردفىالأزهرجهود

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!97!!

،عتمانالحكيمعبدمحمودللدكتور/،ةماَذهلاوالمذاهببالحركاتاليهودعلاقة-45

.ط،"الحديثالعصرفىةماّدهلاوالمذاهبوالحركات"اليهودإلىالعنوانلَذعثم

ذكردون،م9871-ـهص8041مصر-بالمنصورةوالنشرللطباعة،الإسلاميةالدار

الطبعة.رقم

.ط،المطعنىالعظيمعبدللدكتور/،المعاصرةالأيديولوجياتمواجهةفىالإسلام-46

7.1مصر-وهبةمكتبة،أولى iم1987-ـه.

.ط،الصفطىالسيدمحمدللشيخ،ةماَذهلاالفكريةالتياراتوأخطرالإسلام-47

.م1987-ـه0714مصر-بالقاهرةزينببالسيدةالعسلىمكتبة

دار.طفايد،الوهابعبدمحمودللشيخ،الشيوعيةمقاومةفىكفاحنا-48

الطبعة.رقمذكردونم1988مصر-الاعتصام

دار،أولى.ط،الخطيباللّهعبدمحمدللأستاذوالإلحاد،الماركسيةأطلالفوق-49

.م1988-ـه9014مصر-بالقاهرةالحديثةالمنار

14!لمؤلف.ط،العوضىرفعتللدكتور/،الماركسيةفىمحاضرات-05 0 A-هـ

1 AAAالطبعة.رقمذكردون،م

سيدوتقديمإعداد،فكاررشدىللدكتور/،الغربحضارةفىعمالقةنهاية-51

.م1989-ـه9014أولى.ط،وهبةمكتبةالناشر،دومةأبى

مكتبةدار،أولى.ط،يوسفتمامالعزيزعبدللدكتور/،معاصرةومذاهبأديان-52

.م1989-ـه1409بالكويتالمنار

السيدالدينسعدللدكتور/ونظافا،وفكرًاعقيدة:الإسلامأمامالشيوعيةانهيار-53

.م1989-ـه0114مصر-بالزقازيقالأرقمدار،أولى.ط،صالح

دار،أولىْط،عيسىحامدالأنورمحمدللدكتور/،الفكرىالغزوأبعادمن-54

.ام989-ـه0141مصر-بالأزهرالمحمديةالطباعة

المحمدية،الرسالةضوءفىتحليليةدراسة:مستقلةحقيقةالإلهىالوحى-55

المحمديةالطباعةدار،أولى.ط،السماحىالعربعزعلىمحمدللدكتور/

ْم989I-ـه1410صرمبالقاهرة
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بالرياضوالكتابالقلمدار.طفايد،الوهابعبدمحمودللشيخ،الحقصيحة-56

19السعودية- Rrالطبعة.رقمذكردون،م

.فهى:الماركسيةعلىتَذرالتىالجامعيةالرسائلوأما:ثانيَا

الدينأصولبكليةدكتوراهلهالدينعلاج-تياراته-مصادره:الإنسانىالقلق-1

.ط،مطبوعة،الفيومىإبراهيممحمددكشور/إعدادم1974بالقاهرةوالدعوة

أخر.طبعاتوتلتها،م1975المصريةالأنجلومكتبةأولى

محموددكتور/إعداد،دكتوراه،منهالإسلاموموقفالحديثالمادىالفكر-2

الدار،ثالثة.ط،مطبوعة،بالقاهرةوالدعوةالدينأصولبكليةعتمانعبدالحكيم

.م514n-ـه6014مصر-بالمنصورةوالنشرللطباعةالإسلامية

دكتور/إعداد،دكتوراه،منهالإسلاموموقفالفلسفىالفكرفىالمثالىالمجتمع-3

مطبوعة،،م1977بالقاهرةوالدعوةالدينأصولبكليةالمسير،أحمدسيدمحمد

دار،ثانيةوط،م1981-ـه1014مصر،بالقاهرةالمحمديةالطباعةدار،أولى.ط

.م1989-ـه1409بمصرالمعارف

جبردكتور/إعداددكتوراهمنهالإسلاموموقفأهدافه-مصادره:الفكرىالغزو-4

.م1984-ـه4014بالقاهرةوالدعوةالدينأصولبكلية،جبرمحمد

سعيدفايدفريدأحمددكتور/إعداددكتوراه،الحديثةالفلسفةفىالإلهىالجانب-5

'4131941بطنطاوالدعوةالدينأصولبكلية --A1م.

حجازى،صديقمحمدفتحىإعداد:ماجستير،الماركسىالفكرفىالعقدىالجانب-6

1بالمنوفيةوالدعوةالدينأصولبكلية i irم،

المنعمعبدأملإعداد:ماجستير،للماركسيةونقدهمصرفىالمعاصرالإسلامىالفكر-7

بالقاهرةللبناتوالعربيةالإسلاميةالدراساتبكلية،بسيونىالفتاحعبد

18199V-?1f`.

أخرجتفقد،الجامعةفىالمتخصصةالكلياتمنالصادرةالدورياتوأما:ثالثًا

:البحوثهذهأهممنالماركسيةعلىتردعدةبحوثًا
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التىالزهراءبمجلة:صادقزغلولأحمدللدكتور/،عليهوالردّالمادىالإلحاد

الثانىالعدد-عامكلبالقاهرةللبناتوالعربيةالإسلاميةالدراساتكليةتصدرها

.م1985-ـه1405

أصولكليةبحولية:سالمالمعبودعبدللدكتور/،صنوانوالصهيونيةالماركسية

.م1986-ـه6014سنةالأولالجزء-السادسالعدد-بالمنوفيةوالدعوةالدين

أصولكليةبحولية،يوسفتمامالعزيزعبدللدكتور/،الماركسىالضلالخطر

.م1986-ـه6014سنةالرابعالعدد-بأسيوطوالدعوةالدين

أحمدللدكتور/ونقدعرض،الإسلامتواجهالتىالمعاصرةالتحدياتمننماذج

لو!الاالعدد-بطنطاوالدعوةالدينأصولكليةبحولية،الجغاوىالعالعبدمحمد

r1-هـ1407 AAV.

سمكأبومصطفىللدكتور/،الإسلاميةوالدعوةالماديةبينالبشرىالتاريختفسير

.م0199هـ-7،0141العدد،بالقاهرةوالدعوةالدينأصولكليةبحولية

العالعبدحسينخليفةللدكتور/المعاصرةالفكريةوالتحدياتالإسلاميةالثقافة

1411العددبالقاهرةوالدعوةالدينأصولكليةبحولية Aم1991-ـه.

بحولية،الجملحمودةعبدهأحمدللدكتور/،الأساسيةقضاياهفىالمادىالفكرمع

19العدد-بالقاهرةوالدعوةالدينأصولكلية 91-tea 141 1 Aم.

بحولية،شاهينعلىعلىللدكتور/،الفكريةالتياراتمواجهةفىالإسلاميةالدعوة

.م1992-ـه9،1214العدد،بالقاهرةوالدعوةالدينأصولكلية

علىمحمدإنشادللدكتورة،القراَنيةوالحقيقةالإنسانيةالمذاهببينومقوماتهالإنسان

،هالعدد-بالمنصورةللبناتوالعربيةالإسلاميةاللراساتكليةبحولية،عبيةأبى

.م1995-ـه14\0

المقصودعبدالسعودىللدكتور،منهالإسلاموموقفالشيوعىالفكرعلىأضواء-

.م1989-ـه5،9014العدد،لالقاهرةالإسلاميةالدعوةكليةبحولية-العجمى

الصفحاتوفى،عليهوقفتحسبماالماركسيةعلىالرذفىألفماأهمهىتلك

للماركسية.وتفنيدردحضردّمنالمؤلفاتهذهحوتهماأهمأعرضالتالية
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ركسيةالماعلىللردمدني

ماركس""كارلالماركسيةشُأحياةصوبالأزهرعلماءاتجهردودهممستهلفى

أنه:فبيضوا!!.قوثملمذهبمؤسسبأنهتوحىوهل،حياتهجوانجكاعناللثاملإماطة

حطاممقابلوالقيمالدينوهوان،والغيرةالغرورعلىدخائلهاتنطوىشخصية-1

.(1)زائل

.(2)والاضطرابالقلقيتملكهللأوطانعدوامشردًاعاش-2

كانثمومن،والرسلالأديانعلىوالتهجموالكفربالإلحادمشحونةبيئةفىنشأ-3

متقلبًاوكان(4)هيفعاشالذىالصحىغيرالجوسمومفأفرز،(3)الملحدةالبيئةلهذهصورة

ثمومنوحقيرًا،سقيمًاوطبعًالئيمةنفسًايحمل(6)العاطفةجامدأنانيًّا(حقوذا)ْمبتئ!ئا

الأمراضتكثفمنعانىالأخيرةسنواتهففى،حزينةمأساويةنهايتهتكونأنمتوقعًاكان

فىأمراضٌوالكبد،المزمنالهضمىالجهازمرضإلىفأضيف،لهوحصارهاوتنوعها

فىالأطباءواحتار،جسدهتدملوفاتهحتىم1868عامومنذوالأسنانوالأذنالعيون

.فكار)8(رشدىالدكتور/ذكرهكما(7)م1883ماتأنإلىالدماملهْدهأسبابتحديد

(2

(r

(6

(7

(8

اليوعبة-ب،36-32صمحمودالحليمعدللدكضور/،والثوعيةالإسلامفىمقالات-أ:يراجع

إسلامية،رؤيةخلالمنالماركسيةالفلفةتيمة-%،1A-هAصشبىالجليلعبدللدكتور/والثميوعون

-r9صالجوينىالسيدمحرمحسنللدكتور/ TV.

124-112صالمسيرأحمدسيدمحمدللدكتور/،مهالإسلاموموقفالفلسفىالفكرفىالمثالىالمجتمع:يراجع

المذا!-ب،67-05صشلبىالجليلعبدللدكتور/،الإسلامميزانفىوالثوعيونالثوعية-أ:يراجع

منالماركيةالفلفةقمة-!،139-138صعميرةالرحمنعبدللدكقرر/عنها،الإسلاموموقفالمعاعرة

.27-26صالجوينىمحرمحسنللدكقور/،إسلاميةرؤيةخلال

.28-5صالعلاأبوجملللدكتور/،والعلمالدينبينالماركية:يراجع

للدكتور/الإسلامأمامالثيوعيةوانهيار،إبراميمالعليمعبدصلاحللدكتور/،الماركىالفكرتهافت:يراجع

.44-43ص،عالحاليدالدينسعد

.4!هافيعيةوانهيار،6هصشلبىالجليلعدللدكور/،الإسلامميزانفىوالشيوعيونالشيوجة:يراجع

دومةصأبوسيد3وتقدثإعداد،الغربحضارةفىعمالقةونهايةالإسلاسالمفكرفكاررشدى/د:ينظر

تحت151-144ص1987يونيو--x)074شوالعددالهلالبمجلةمقالثمةأنأيفمابالذكروجدير،71-70

.وأولادهلماركسالمفجعةالخاتمةفيهبينزيدأبوأحمدللدكتور/،8مارصآبناتعوان

وتخرجبالأزهرالديىالقاهرةمعهدثم،الديخىقنابمعهدالتحقمصر،جنوب-قنابمحافظةالكرنكموالدمن

الإسلامىالمفكرفكاررشدى!د/كتابفىترجقه:تنظرأوربا،بجامماتالدرلىثمالدراسةإلىانطلقثممنه

.110g-111.لعالمىا
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وطبقواماركسبعدجاءوالمن-اللّهرحمه-شلبىالجليلعبدالدكتور/ترجمبل

صفاتمنجنباتهمبينيحملونهعماوكشف-وتروتسكىوستالينلينينمثل-مذهبه

.(1)-دساف

أصحابه،شخصياتلفساد؟الماركسىالمذهبهذافسادعلىتدللبدايةهذهوكانت

نهضتالأزهريةوالجهودالمؤلفاتفإنذلكومع-يقالكما-يعطيهلاالشىءفاقدفإن

والتطبيقى،النظرىالمجالينفىوانتشارهلشيوعهنظرًاعليهوترد،المذهبهذاتستعرض

وليست"هيجل"فلسفةمنمستعارةماركسفلسفةأنعن-بدءذىبادئ-فكشفوا

ماديةإلىبحتةمعنويةمنلعناصرهاوتحويل،هيجللفلسفةقلبهىبل،أصيلة

"(2)*
الماركسية.مزاعمعلىالردفىشرعوالم،".

-*!ري+ِث*،"-

.،والشيوعيون"الئوعيةبكخابةطوالصفحاتفىوذلك(1)

يراجع:(2)

.279-275صالبهىمحمدللدكتور/،الغربىبالاستعماروصلتهالحديثالإسلامىالفكر-أ

147صالبهىمحمدللدكتور/-والتوجيهالحكممثكلات-المعاعروالمخبىالإسلامىالفكر-ب

.134صوزميلهحجازىاللهعوضالدكتور/الجليللأستاذنا،اليونانيةالفلفةتاريخفىجص-

.55صالفيومىإبراهيممحمدالفاضللأستاذناالمعاصر،الفكرواتجاهاتالإسلام-د

.86-83ع،77-68صشلبىالجليلعبدللدكتور/،الإملامميزانفىوالثوعيرنالثيوعيةهـ-

بعدها.وما211صزقزوقحمدىمحمودللدكنور/،للفلفةتمهيد-و

.هْ-44صالجوينىمحرمحسنللدكتور/،.)!لايةرؤيةخلالمنالماركسيةالفلفةقيمة-ز

197-196صكأالمطهالعظيمعبدللدكتور/،المعاصرةالأيديولوجياتمواجهةفىالإسلام-ح

.78-73ص،صالحالدالدينسعدللدكتور/،الإسلاماْمامالثوعيةانهيار-ى
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ولى*الأالمسئمالة*

ممؤليتهاوأ،الفكرعلىدةالما"أسبقيةمبدأمنالنقدىؤهرالأموقف

رأيتهلبل!بها؟السائقأوالرئانيلحقثمبمفردهاتسيرسيارةأوسفينةرأيتهل

العاقلالربانأوالسائقيوجدأنهوالصحيحوالوضع،محالذلكإن!؟الدابةتتقدمعربة

يرتضونلاالمراكسةلكن،وتتقدمهاالعربةالدابةتجروأن،السفينةأوالسيارةليقودأولأالمفكر

ورائهمنيصلواأنيريدونالذى،الفكرعلىالمادةبأسبقيةلقولهمتقريبىمثالوهوهذا،

الصريح.الواضحالحقأنهلغيرهموموهمينواهمين،منهوأفسدأبطلوأقوالمزاعمإلى

بالقول،"المادة"أزليةلزعمهاالماركسيةبهمهدتماعلى-أولأ-الأزهريرد

قذفتبدايةالمادةلوجود"هل:العلا)1(أبوجميلالدكتور/فيقولالفكر،علىبأسبقيتها

بدايةلاأزليةأنهاأووالجلوجيين-؟بعفالطبيعينيرىكما-الوجودإلىالصدفةبها

القوانينفيهاركبالذىفمن:ذاكأوهذاكانوسواء،؟-جمهورهميرىكمالها-

.(2)"العقليوجدأنقبلمركبوْاعقلغيرمنوأحكمها

"بماذاقائلاً:القوصى)3(الفضيلعبدمحمدالدكضور/يضيفسريعةعقليةلمحةوفى

مادة"الوجودأنوهى،الجدلىالمنهجعليهايقومالتىالأساسيةالقضيةتلكنصف

بمنظارهاالماركسىينظر"عقلية"قضيةأليستالوجود؟علىسابقًا"فكرًا"أليست"فحسب

.(4)"؟اهئوضفىفيحددهالواقعىالكونإلى

الفكردا:فيقول-وموضخامبسطا-الرد(المطعنى)ْالعظيمعيدالدكتور/ويكمل

منفعل"أولاحقفكر-ب.-فاعلوْاسابقفكر-أ:نوعان

أستاذاالآنويعمل،المفيدةوبحوثهمؤلفاتهله،الأفاضلالعلماءمنوهو."سابفا"الأزهرجامعةرئ!نائب(1)

.الأ!ماتذةلترقيةالعلميةللجنةعضووهر،والفلفةالعقيدةبقسمبأشوطوالدعوةالدينبأصولمعرغا

116صالعلاأبوجميلللدكتور/،والعلمالدينبينالماركسية(2)

.بالقاهرةوالدعوةالدينأصولبكليهة(3)

31صالقوصىالفضيلعبدمحمدللدكترر/،الماركىالفكرإفلاس(4)

منالمختلفةالطمنروعقىوالالهْعةاثمريدةالمؤلفاتمنعددله.دمنهور-البارودإيتاىفرع-العربيةاللغةبكلية(*)

.بالقاهرة-وهبةمكتبةثرتهاوغيرهاعربيةولغةقرآنوعلومعقدة
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المنفعل؟أواللاحقالفكرواحتضنوا،الفاعلأوالسابقالفكرمنفرواوالشيوعيون

إليها.هوواالتىالهاويةطريقفىواحدةخطوةخطوالماالسابقالفكرأماموقفوالولأنهم

على،مسطورةحروفمنمنهكلمةكلالمكوَّنالكلامهذاتقرأالآنفأنت-1

سطرالتىالورقةهذهوكذلك،ةيْلرممادة:وتصويررسمهوحيثمنوالكلام،ورقة

تثيرهاالتىالفكرةولكن،محالةبلافكرةعندكتثيرتقرأهاعندماوالكلمةعليها،الكلام

الكلمةلأن؟الكلمةأوبالمادةالمتعلقةالوحيدةالفكرةهىليستقراءتها،عندالكلمة

التىالكلاممجموعةوكذلكعليها،تقدصتلا"فكارثمرةبل،تقدمتلفكرةثمرةكانت

لم!اذاللأفكار،الخارجىالظلهوالكلاملكنقصر،أوطالمفيدكلاممنهايتألف

فىالمعانىتلكتجولمنإلابهيحسولايعلملامجردةنفسيةمعانىالفكرظلنتكلم

الفكر:مننوعانيكتنفهمسموغاوْااًءورقمكانسواءًالكلامأنأى،نفسه

وهو،عنهمسببًاالكلامكانالذى،المبدعالفاكلالنوعوهو،عليهتقدمنوع-أ

عنها.معبرًاالكلامفصدر،المتكلمنفسفىجالتالتىالنفسيةالعملية

فىسماعهأوقراءتهعندالكلامأثارهالذىالأثرأوالمشاعروهوعنهتأخرونوع-ب

المسموعأوالمقروءالكلامفينايثيركأن،المنفعلالنوعهووهذا،والسامعالقارئذهن

ولكنها،بالمادةصلةلهالفكرنوعىمنوكل،مقبضةحزينةأو،سارةبهيجةمشاعر

:نوعإلىنوعمنمختلفة

بالمنفعل،الفاعلأو،بالمسببالسببصلةبهاصلته:المادةعلىالسابقفالفكر-

عليها.المترتبةراثَالاولا،المادةكانتماالفكرمنالنوعهذأسبقولولا

وأ،بالسببالمسببصلةبهاوصلته،صلةبهاله:المادةلوجوداللاحقوالفكر-

ولولاه،وفاعلها،المادةوجودسببهوالسابقفالفكر،بالعلةالمعلولأو،بالفاكلالمنفعل

يكن،لمولولاهابها،ومنفعل،المادةوجودعنمسببهو:اللاحقوالفكر،يكنلم

الفكرعنمسببانكلاهمابسببهاالمثاراللاحقوالفكرنفسها،المادةأن:هذاومعنى

ماديةصورةفكلعنها،المثارالفكرولا،المادةتكنلمولولاهعليهما،تقدمالذىالفاكل

عناصر:ثلاثةلها
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.الخلاقالمبدعالفكروهو:عليهاالمتقدمالفاعلالفكر-أ

المخلوقة.المبدعةوهى:مادةهىحيثمننفسهاوالمادة-ب

توقفواوالشيوعيون،التقليدىالثانوىالفكروهو:عنهاالمتأخرالمنفعلوالفكر-!

الصورةتكوينفىالثالثهوالوجودىوترتيبهالفكر،نوعىمنالثانوىالنوععند

علىوبنواوالإيجاد،التكوينبعمليةلهصلةلاميتفكرعندتوقفوابذلكوهم،المادية

1الوجودفىالفكرعلىسابقةالمادةأنالقائلمبدأهمالمنهارالأساسهذا M)،بذلكوهم

تجرها)2(.التىالدابةأمامالعربةيضعونبهذالا"نهم؟خاطئون

:المادةأزلية*

"أزليةادعاؤهموهىخطوهاالتىالتاليةخطوتهمفىعليهمللردالأزهرينتقلثم

تشكيلاتوتأخذتتغيرحولنامنالمادةأن:بيومىالمعطىعبدالدكتور/فيذكر،"المادة

ثموالسْيخوخةوالشبابالنموظاهرة:لذلكملموسومثاللها،حصرلاوصورًا

كما،واحدةصورةعلىتبقىلاالمادةأن:تفسيرهامشاهدةتطوراتهذهفكل،الوفاة

فكيف،تبقىلاكلهاوالصورما،صورةفىتكونأنلابد-مادةكل-المادةأنبين

حدوثها)3(،ويثبت،المادةفناءيقررماالحديثالعلمبدهياتمنوأن...!؟المادةتبقى

.حادثكلشأنونهايةبدايةمنلهالابدثمومن

:المادةبداية*إ*

الحديث-العلمخلال!من"المادة"بدايةفيثبت،(4)هاشميحعىالدكتور/يكملوهنا

إلىويراجع،بتصرف025-247صالمطعنىالعطيمعبدللدكقور/،المعاصرةالأيديولوجياتمواجهةفىالإسلام(1)

.الكتابنفسمن259ص

والدعوةالدينأصولبكلية-سم!ابومصطفىللدكتور/،الاسلامةوالدعوةالماديةبينالثرىالاريختفسير(2)

.692ص،بالقاهرة

03-27ص،بيرمىالمعطىعبدللدكتور/،ووثائقحقائق:الدينمواجهةفىالماركسية:يراجع(3)

الثهادةعلىحصلم1933عامبالقاهرةولد"سابقًا،،مصر-طنطافرع-والدعوةالدينأصولكليةعميد(4)

والدكتوراهم1970عاموالفلسفةالعقيدةتخصصفىوالماجشير،م1958بالقاهرةالديناصولكليةمنالعالية

عامالأزهرشيخمحمودالحليمعبدللدكتورخاضا،مثازاعملهتولاهاالتىالمهامبينمن،م1976معا

الأرهرءبجامعةالتدري!الىانتقلثم،م1977عامالأزهرضيخلمكتهبعافامديرأثم،م1975
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،pشىلامنالمادةتولدعنجاموفجورج"يقول:فيقول-الماركسيةتدعيهالذى

حالةفىينطبقلاالطاقةبقاءقانونأنإلى...بورنيلذهب:شىءلاإلىوذهابها

جسيماتمنبطىءجسيمانبعاثحالةفىوأنه،الإشعاعىالنشاطذات"بيتًا"تحللات

جسيماتمنسريعجسيمانبعاثحالةفىأما...الطاقةمنمعينةكميةتختفى"بيتًا"

وهناك.هـ،أ"...شىءلامنالطاقةمنإضافيةكميةتولدالممكنمنفيكون"بيئا"،

تمددعنالحديثةالفيزياءإليهتوصلتمماتستنجبدايةللعالمأنعلىقويةعلميةدلالات

ادنجتون)1(آرثرالسيريقول،اًمجحالكونتناهىعنتقررماإلىذلكأضيفإذا،الكون

أنه،النسبيةالنظريةعنأخذناهاالتىالاستنتاجات"من:الكبيرالإنجليزىالفلكعالم

التشتتمنالنوعهذانشوءعلىتعملالكونى""التنافرباسمتعرفقوةتوجدأنيجب

مجردهذهالكونىالتنانرقوةتكنولم.آخر"جرمأىعنجرمكليتباعدمعهالذى

والرصدالملاحظةعنهاأسفرتالتىالمسائلمنولكنها،النسبيةالنظريةمناستنتاج

الملحوظ"والشىء:ادنجتونيقول،الأجرامبينالتباعدمنأخيرأكشفه3بفيماالفلكى

ازدادكلماوأنهامجرتناعنمتباعدةتجرىأنهاهو،بالمجراتيتعلقفيمااكتشافه3بالذى

كلهاتجرىولماذا."...اًذجعاليةبسرعاتالمجراتوتنطلقسرعتها،ازدادتعئابعدها

فىفإنهاضدنا،مباشرةيوجهلاالنفورأننرىفسوفقليلاَفكرناماإذاعنَا؟،متباعدة

وهذا...بعفكذلكعنبعضهاتتباعدبهاإذاعنا،فيهتتباعدالذىالوقتنفس

عامًّا)2(.تثشتًايسببولكن،بالذاتمركزعنبعيدًايتجهالتمدد

القرنأوائل"فىقائلاً:ذلك(3)الفتاحعبدمحمودالمنصفعبدالشيخويعزز

فلاجشافبمدينة"لوول"مرصدفىسليفر""فيدميلفنالا!مريكىالعالماكتشف:العشرين

بسرعات،الأرضعنبعيدًاتتحركمجرةعشرةاثنتىنحونْا":المتحدةبالولاياتبأريزونا

النبية،نظريةفىحقيقىإسهاموهوالشبية"فىالرياضية"النظريةمؤلفاتهمنْ،م1944وتوفىم1882عامولد(1)

للدكتور/،الفلفيةالموسوعة:تظر:وغيرهاالفيزيائى،العاملآطيعةوكتابه،8للنجومالداخلى"التريمبوكتابه

.3ه-34ص،الحفنىالمنعمعبد

المعاصر:الإلحادمواجهة"فى:بعنوانهاشميحيىللدكتور/مقالمنم1979-ـه51،1399المجلدالأزهرمجلة(2)

.1445صإلىأيفئاويراجع،ييربتصرف1442-1441ص،الحديئةالفيزياءلقوانينطبفااللهإلىالعالماخياج

."سابفا،الريفبالأزهرالإسلامةوالدعوةللوعظالعامالمراقب(3)
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لجمعيةاجتماعفىالغريبالاكتشافهذاعنوأعلن،"الساعةفىميلمليونإلىتصل

واضحةصورًاعليهموعرض،م4191عامفى""إيفانستونبمدينةالأمريكيينالفلكيين

الهائلةالسريعةالحركةعنبدورهأوضحالذىالضوءلونعلىيطرأالذىالتغييرعنكشفت

ميللر""جونوهماالفلكعلماءكبارمناثنان:الحاضرينبينمنوكان...للمجرات

."العظيمالاكتشافبهذاالشديدإعجابهمالجميعأظهروقد"هابلو"أودين

"ألبرتالعالمطبعوبعدها،اكتشافهعنالا!لمانالعلماء"سليفر"أبلغعامينوبعد

ىد"وليمالألمانىالفلكعالمأثبتمباشرةوبعدها،العامةالنسبيةمعادلاتاينشتين"

بعيدًاهائلةبسرعةالسماءمجراتفيهتتحركالذىالمتمدد،الكوننظريةاكتشافهسيتر"

الاْولى،العالميةالحرببعدالفلكعلماءانتباهالنظريةهذهلفتتوقد،البعضبعضهاعن

"أودينمنكلبدأثم،الهائلةالسريعةالمجراتوحركة،النظريةهذهعظمةشاهدواحيث

بوصةستون:قطرهتلسكوبًاواستخدما)زسليفر"عملتتبعهوماسون"،"ميلتونو"هابل

واستطاعا،بوصةمائة:قطرهآخرتلسكوبًااستخدماثم،بكاليفورنيا!ويلسون"جبلفى

بأجهزتهيراهاأن"سليفر"يتمكنلمالتىالمجراتمنالعديدومسافةسرعةيقيساأن

البعفبسرعاتبعضهاعنبعيذاتتحركالمجراتجميعوأن،اكتشافهواكدا،الصغيرة

عاموفى...الساعةفىميلمليونبلغتهاثلةبسرعةيتراجعكانبعضهاوأن،خيالية

وقد...سرعتها"زادتمجرةبعدت"كلماتقولالتى"هابل"نظريةظهرتم1929

.(1)بدايةلهكانتالكونأن:الكشفهذاأوضح

من-"المادة"بدايةعلىالحديثبالعلمالاستشهادالعلاأبوجميلالدكتور/وشابع

خلالمن...الحديثالعلم"يقول:فيقول-"يتحدى"الإسلامكتابذكرهماخلال

اْقوالالخلفإلىوتقهقرت،أزليةليستالمادةوإن،بدايةللكونإن:العلماءوتجاربأبحاث

قانونمعرفةفبعد،الأخيرةالعلميةوالكشوفالا"بحاثبعد-المادةبأزليةالقائلين-المفكرين

القانونفهذا،بأزلىوليسحادثالكونوجودأنثبت،التغيرضابطأو،المتاحةالطاقة

ممكن.غيروالعكس"حرارى"عدمإلى"حرارى"وجودمندائمًاتنتقلالحبرارةأنيذكر

.22-21صالفتاحعبدمحمودالمنصفعبدلليخالاسلامعنمفترياتورذشبهاتدحض(1)
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بعديوفاتزداد"الكونكفاءة"عدمأنيتقررالهامالعلمىالكشفهذاعلىوبناء

فيهتتساوىيومحتى،الكونفىالحركةكفاءةانخفضت،الحرارةدرجةقلتفكلما،يوم

ثم،والطبيعيةالكيماويةالعملياتفتتوقفالطاقةفتتعطل،الموجوداتجميعحرارة

نهائيًّا.وتتوقفالحياةوتنتهى،الموجوداتفىحرارةمنبقىمايتسرب

نأاللازممنلكانأزلئاالكونكان"لو:العلماءيقولالعلمىالكشفهذاعلىوبناء

ولهلك،الحرارةانخفاضمعدلاتوحسب،القانونهذاعلىبناءبعيدزمنمنذطاقتهيفقد

الحياةوأن،جاريةوالطبيعيةالكيماويةالعملياتأنطالماولكن،الاَنحتىيبقولمالعالم

بأزلى.ليسالكونأنلنايؤكدوهذا،بأزليةوليستحادثةالكونمادةفإن،قائمة

تستمرسوفالحرارةتغيرعمليةنْابالحديثةالعلوم"تؤمن:"جيمس"السيريقول

لولأنهدرجاتها؟اَخرإلىالاَنحتىالعمليةهذهتصلولم،كميةطاقتهاتنتهىحتى

هذهإنفيها،نفكرحتى،الأرضظهرعلىموجودينكنالماهذا،مثلشىءحدث

لاحيث،"اموقتفى"خلقًانسميهاأنلابدثمومن،الزمنمعبسرعةتتقدمالعملية

."اًّيلزأالكونهذايكونأنيمكن

بدايةويؤكد،الماديينوجوهبالعلميصفعالكبارالطبيعةعلماءأحدمنالاعترافهذا

المادةعمروينحصرأيفئا،نهايتهافيقرر،الطاقةبنهايةنهايتهاارتباطأيضَايؤكدكما،المادة

ونهايتها)1(.الطاقةبدايةبينماالقوللهذاوفقًا

:للدكتوراهرسالتهفى-موجرأ-فصلاَالعقلى)2(خدرجىفؤادالدكتور/عقدكما

الكيمياء،علماءأقوالخلالمنالمادةأزليةعدمعلىالتجريبيةالعلميةالأدلةفيهذكر

.(3)وغيرهم...والجيولوجياوالطبيعةوالفيزياء،

2133صالعلاأبىجميلللدكتور/،والعلمالدينبينالماركية(1) -1 rالإسلام:ويقارنيير،بتصرف

1صفرغلحنهاشميحىللدكتور/،المعاصرةالعلميةوالاتجاهات 5 r،العلمضوءفىالاسلاميةوالعقيدة

وأضواء،95-94-مصر-صبالزقازيقوالدعوةالدينأصولبكليةعالح-السيدالدينسعدللدكتور/،الحديث

الدينأصولبكلية-سلطانالحمدعبدسلطانللدكقور/،المعاصرةالمذاهبوبعضالإسلاميةالعقيدةعلى

.142-141ص-مصر-بأشوطوالدعوة

.بالقاهرةوالدعوةالدينأعولبكلية(2)

الدكتور/إعدادبالقاهرةوالدعوةالدينأصولبكليةدكتوراهواقكلمين"الفلاسفةبينالعالمحدوث"نظريةتراجع(3)

.م1979العقلىخدرجىفؤاد
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المادةبحدوثالناطقةالحديثالعلمأقوالمنعددًاأخرىأزهريةمؤلفاتذكرتكذلك

.أزليتها)1(وعدم

لشهاداتإيرادهخلالمن"المادة"أزليةالماركسيةلادعاءدحفالأزهرجانبوإلى

المعطىعبدالدكتور/فإن...لنفسهاوتدعيه،الماركسيةبهتؤمنالذىالتجريبىالعلم

المؤمنين-المفكريننتاجمنعقليّااًّدرفساق...أيضًاعقلىبطريقالرذإلىعرفَيبيومى

وهو:-حدوثهاثمومنالمادةتغيرعلىيدللالمقاصدصاحبأورده

:المادةأن

."بذاته"قائمَاجوهرًاتكونأناَفإ-أ

لامتلازمانوالعرضالجوهرمنوكلبالجوهر"،قائمًاطارئًا"وصفًاعرضًاأو-ب

الأعراضكانتولماما،صورةمنمادةتخلولاإذ؟4"بالمثماهدةرخَالاعنأحدهماينفك

حينهذاقولهموتابعوا،اًضيأمتغيرةكلهاالجواهرتكونأنلزمفقد،متغيرةكلها

تغيرلأن؟حادثمتغيروكل-متغيرالعالم:فقالواحدوثهعلىالعالمبتغيراستدلوا

فىوضعهاالذىوأنغيرها،إلىعنهاتحولتأولىصورةفىكانتأنهاعلىيدلالمادة

محدثها.هوالأخرىصورهاإلىوحولها،الأولىصورتها

يراجع:(1)

.37-36ص،يومىالمعطىعبدللدكتور/،الدينمواجهةفىالماركة-أ

،بالقاهرةوالدعوةالدينأصولبكلية-الله-رحمهإبراهيمالعليمعبدعلاحللدكتور/،الماركسىالفكرتهافت-ب

.2A-80عرح

الإلهية"الفلسفةأمامالماديةالفلسفةتصعد"كل:بعنوانمقالم1982-ـه0214!نة،54المجلدالأزهرمجلة-!

.230-229صالعفلىخدرجىفؤادللدكنور/

156-137ص،فرغلهاشميحعىللدكتور/،المعاعرةالعلميةوالاتجاهاتالاسلام-د

-vvtصالمطعنىالعظيمعبدللدكور/،المعاصرةالأيديولوجياتمراجهةفىالإسلامهـ- yvr.

.901-801ص،!الحاليدالدينسعدللدكتور/،الإسلامأمامافيعيةانهيار-و

.51-5.صبالقاهرةَالدبنأصولبكلية-عيىحامدالأنورمحمدللدكتور/،الفكرىالغزوابعادمن-ز

بالقاهرةوالدعوةالدينأصولبكلية-الجملحمودةعبدهأحمدللدكقور/،الأساسيةتضاياهفىالمادىالفكرمع-ح

11l!شة،الثامنالعدد،بالقاهرةالدينأصولكليةبحولةبحث- f12ص،م1991-ـه fV-1' f.

.\11-158صحجازىصديقفتحىإعدادالمنوفيةباعولماجستير-الماركىالفكرفىالعقدىالجانب-ط

بيونىالمنعمعبدأكلإعداد/القاهرةنجاتبدراساتماجستيرللماركيةونقدهمصرفىالمعاصرالاسلامىالفكر-ى

.90-85ص
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،غيرهعنوجودهفىمسبوقغيريتغيرالذىالشىءأنعلىالمادةتغيريدلكذلك

يكونأنللأزلىالأولالشرطلأن؟اًّبلزأيكونأنيمكنفلا،لهذاتئاوجودهوليس

الذىالكريمالقرآنمظلةداخلبذلكينضوونالإسلاميونوالمفكرون،ذاتهمنوجوده

وجوبإلىالنظرولفت،صورةإلىصورةمنالموادعلىيطرأالذىالتغيرأنإلىأشار

ٍفْعفِدْعَبمِنَْلَعَجَّمثٍفْعَضنِّمخَلَقَكُميِذَّلاُهَّللا!:تعالىفقالمنهالعبرةاستخلاص

وقوله،154:الروم1الْقَدِيرُ!العَليمَُوُهَوُءاَشَياَمقُلْخَيًةَبْيَشِواًفْعَضٍةَّوقِدْعَبمِنَْلَعَجثئمًَةَؤُق

الْحَىمِنَالْمَيِّتِوَمُخْرِجالْمَيِّتِمِنََّيَحْلايُخْرِجُىَوَّنلاوِّبَحْلافَالِقَُهَّللاَّنِإـه:تعالى

.!1)195:)الروم(َنوُكَفْؤُتىًنَأَفهَّللاُمكِلَذ

:"للمادةإلاوجود"لا:بأنهالقولبخطيقضىالتجريبىالعلم.

الأبحاثأنوقرر،"المادة"أزليةالماركسيةلزعمبدحضهيكتفلمالأزهرأنعلى

الماركسى.الزعمهذابطلانذكرتنفسهاالمادية

بعضإنحيث؟،للمادةإلاوجود"لابأنهزعمهمعلىالمختبرىالعلمردّفأسوق

نأيمكنالاَنمعروفهوكما،المادةبنيةتشكلالتىالإلكترونيةالموجاتأنيرونالعلماء

يوجدلاأنهأى:الوجودهذانوعكانمهماLSA-وجودغيرمناحتماليةموجاتتكون

على"جينز"و"ادنجتون":مثلآخرونعلماءويتفق،!الإطلاقعلىللأشياءمادىأساس

هىالعالممادة"إن:ادنجتونيقولهذاوفى،عقليةطبيعةهىللكونالنهائيةالطبيعةأن

العقيدةعلىاضواء:ويقارن،31-30ص،يومىمحمدالمعطىعبدللدكتور/،الدينمواجهةفىالماركسية(1)

منأنهبالذكروجدير،014-138ص،سلطانالحميدعبدسلطانللدكتور/،المعاصرةالمذاهبوبعضالإسلامة

أساتذةأحدتتبع...ذلكفىالماركيينعلىوالرد...المادةأزليةعلىالأدلةإتامةكلتوبعيذا-آخرجات

العربعزعلىمحمدالدكتور/ناث!حيث-الإصلامفىاًخأكانولو-الطريقتكبمنوالعويمبالرذالأزهر

"الوحىبعنوانالفلمةالجمعيةفىاًخبألقىالذى-القاهرةباَدابالأستاذ-حنفىحسنالدكتور/،الماحى

علىالمادة"أسبهقيةبالزعموخاصة،الماركىبالفكرتأثرهعنفكثف،"النزولأسبابفىدراسة-والواقع

كتابمنالرابعالفصل:يراجعذلك"فىعليهورذ...ادعوهاالتىقواني!هاخلالمنالمادةبازليةوالقولالفكر،

عزعلىمحمدللدكتور/،"الثرىللواقعصدىليى"الوحى:عنوانتحت"...متقلةحقيقةالإلهى!الوحى

سنةالمحمديةالطباعةدار،أولى.!،128-69ص-بالقاهرةوالدعوةالدينأصولبكلية-الماصالعرب

.م1989-ـه1410
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المكانإنبل،والزمانالمكانعبرمنتشرةليستالعقليةالمادةإندا:ويردف،"عقليةمادة

نفسها"العقليةالمادةمنمشتقالمطافنهايةفىهوالذىالدورىالمخططمنجزءوالزمان

"فكرةيجعلهبل،كاملةعقليةطيعةذاكلهالعالمويعتبرأبعدمسافةفيذهب:جينزأما

،السبعيناتمطلعفىالعلماءكبارمنعددطرحهاالتىالنظرياتوأحدثc"اللهذهنفى

المعادلوْا،بالمقابلتقولالفرنسية"الحياة-"العلممجلةالعريضةخطوطهاونشرت

إلكترونمنماوأنه...السواءعلىوالذريةالسديميةالبنيةفىالماديةللتراكيباللامادى

اللامادية،معادلتهقبالتهوتتواجدإلا،كذلككونىجسمأو،نيوترونأوبروتونوْا

وتشير،الماديةتهافتعلىأشدتأكيذاتقدمحداثةالفيزيائيةالنظرياتاكثرنْاهذاومعنى

الكونقلبفى،الروحىالتواجدإلىالمركبةالرياضيةوالمعادلات،المختبرىالعلمبلسان

...القراَنىالإعجازجوانبمنواحدأمام،خاشعينهنالنقفواننا،الذرةصميموفى

العظيم:للخالقوالذراتالكونتسبيحعنتحدثناالىَ،الكريمةالآياتمنالمجموعةتلك

الرجيم:الشيطانمنباللهأعوذ

.113)الرعد:خِيفَتِهِ(مِنْوَالْمَلائِكَةِهِدْمَحِبذْعَّرلا!وَيُسَئحُ-أ

ِهِدْمَحِبيُسَبِّحُإِلأٍَءْيَشنِّموَإِنَّنِهيِفوَمَننفْرَألاَوال!همئَبْغُتاَوَمَّسلاةَلحِّبَسُت!-ب

.(44)1!سراء:تَسْبِيحَهُمْ(َنوفَقْفَتَّالنِكَلَو

.(79)الأنجيماء:وَالطيْرَ(يُسَئحْنَالْجِبَالَدَاودَمَعَاَنْرَّخَسَو!-!

َمِلَعقَدْصَافَاتٍكلمرْيَّطلاَوِضْرَألاَوِتاَوَمَّسلايِفنَملَهُيُسَبِّحَُهَّللاأَنًتَرَْمَلَأ!-د

.141النور:1اله!وَتَسْبِيحَهُعلاتَهُ

.118:عس)سورة(وَالإِشْرَاقِِّىِشَعْلاِبَنْحِّبَسُيمَعَةالْجِبَالَاَنْرخَساَّنِإ!ال!هـ-

(1الحثر:1(الْحَكِيئمالْعَزِيزَُوُهَوالأَرْضِيِفوَمَاِتاَوَمَّسلايِفاَمِهَّلِل!سَئحَ-و

تخضعالفضائيةوالأجسامالذراتكونعلىيقتصرلاهاهنا"التسبيح"إن،11:الصفوا

هومافهناك...سبحانهاللهبحمدتسبحبهذافهىفيها،اللهوضعهاالتىللنواميس
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المواجيدهذهإن...الواعىالتقديسأوالحر،التسبيحمفهومإلىوأتربهذامنأبعد

لاالذىبالوعىوربما،بالروحوتقديسهاتسبيحهاتمارسوهى!إأرواحًاتملكالمادية

هىالعالممادة"إنادنجتونمقولةإلىثانيةليقودناهذاوإن...ماهيتهاستيعابنستطيع

.(1)"...تَسْبِيحَهُمَْنوُهَقْفَتَّالنِكَلَو..."الكريمةةيَالاإلىيقودناكما!لما!عقليةمادة

زيفهاوظهرأركانها،مختلفمنقوضتقد"المادة"أزليةدعوىتكونوبذا

وبطلانها.

َأبمَ+-أَب

عالمبمجلةخليلالدينعمادللدكتور/بحث،لوليفان،العلم"حدودكتابفىتراءة-الماديةمواجهةفىالعلم

1المجلد،الفكر T2ص،1981شمبر-أغطس-بوليرعدد f n- C f V،الكويت،-الإعلاموزارةإصدار

تحت52-48ص،م1980يونيوهـ-0014سنةرجب259عددالكويتيةالعربىبمجلةأيفئامقاله:ويراجع

الكلامهذاالماركيةتقبللملم!!؟المرءيتاءلوهناالتجريبى،،العلمأبوابمنالإيمانساحةإلى"عودةعنوان

"ادعى:خانالدينوحيدالعلامهْيقولإذ!؟هبنفسهاأخذتالذىمنهجهامعتماشئابهوتاخذالتجريبىللعلم

فرضئا-ملأ-تبنىالعلمأنفلر،العلميثتهماكلتقبل!وتأنهابمعنى"علمية"،اشنراكيتهماأنوانجلزمارك!

لوجدالعلممواجهةفىالدينيظر:،...منالهةدونتقبلهسوتالائراكيةن!ف،والحياةالكونلتفيرمادئا

ردثوقد،م1973هـ-1393مصر-الإسلاعىالمخار،ثانية.ط،75صخانالدينظفرترجمةخانالدين

-jxcAO\صللماركية،ونقدهمصرفىالمعاصر"الفكررسالة Aالمحوسالمادىفىللوجودالماركسِنحصر

عددبالقاهرةالدينأعولبحوليةالإلحادى،المادىالفكرمزاعم"منبحئهفىالجملأحمد/دكذلكوبين،فقط

"لابكائاتالتسليمإلىانخهىالمادةحقيقةعنالتجريبىالبحثأن930-030ص،م9851-ـه5014سنة5

.ط،15-14ص"والحدوثالأزليةبين"المادةكتابهفىياسيناكلحنمحمدالثخذكرصادفتىبلماديهْ"

المادةفىالوجودحصرعنالماركين:تراجع،م1977-ـه1397سنةمصر-بالقاهرةالعالميةالمطمة،رابعة

فقط.
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نية*الثاالمسألة*

الجدلية""الاديةمنالنقدىزهرالأفهَلوم

فىهناكتوجدلاأنه(1)زقزوقحمدىمحمودالدكتور/يذكرالردمفتتحفى

للبرهنةمحاولةحتىأو،الجدليةالماديةدعاوىعلىبرهانأىالسوفيتيةالفلسفيةالمؤلقات

عليها)2(.

عبدالمعطىالدكتور/ويشرع:النقيفس""مبدأالجدليةمنالأولالقانونبطلان-1

وأالجدلفكرةأنالعشرينالقرنفىالعلمىالتقدم"أثبت:بقولهالردفىبيومى

باطلة؟ظنونًاإلاتكنلم:ماركسبهاقالوالتى،المادةأوالطبيعةداخل"الدياليكتيك"

والتناقففقط،التضادبعاملمدفوعةليستالمادةفىالذراتحركةنْاالعلماءاكتشفإذ

منالموجودةالنمسبوبمقدارالمواد،بعضهامنتتكونعنصر،مائةحوالىالكونففى

نسبةتغيرتفإذا،معينةمادةتتكون،معينترتيبعلىووضعهاالعناصر،هذهبعض

الحديثبالعلمالاستشهادإلىوينتقل،"جديدةمادةنشأتوضعهتعذَلأومنهاعنصر

الذراتحركة"الحياة"دوراتكتابهفى(3)صالحالمحسنعبدالدكتور/"ويشبه:قائلاً

بينوفراقوتلاق،وبغضحبمنالإنسانيةالمجتمعاتخاصةالحيةالكائناتبحركة

جئتولو،متحدةذراتثلاثمنيتكون-ماءكل-"والماء:يقول،والإناثالأفراد

:غازانأوماردانمنهسيخرج،ذراتهتفصلأنوأردت،زلالبماء

."الأيدروجين"أزرقبلهبيحترق:أحدهما-أ

ولكن،""الأوكسجينالأحياءأجسامداخلالنيراناشتعالعلىيساعد:والثانى-ب

الأيدروجينمنذرةكلأعطت،بذرةذرتينأعنى،"أ"يدوالمحترقالحارقتقابلإذا

.الأوتاف،"وزيرنصبحالئافضيلتهولعل،بالقاهرةوالدعوةالدينأصوللكليةعميدْاكان(1)

.226-223وص،223ص،زتزوقح!دىمحمودالدكتور/للأستاذللفلسفةتمهيديراحع(2)

كتابهفهالهفلْوممنكثريدىبينوقع،الإسكندريةجامعة-الهندسةبكليةأستادا-تعالىاللهرحمه-كان(3)

الكويتة،العربىبمجلةمقالاتلهوكذا،المعارتدارإصدار،الثقافية"المكتبةسلسلةضمنالمطبوعالجاة""دورات

.?,??986Iيولو332رقمبعددهاالعربىمجلةنعتهوقد?)986عام8/5فىتوفى
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-ويقول،"محترقولاصارقهولاماء،جزىءإلىالثلاثةوتحول،للأوكسجينإلكترونا

:-صالحالمحسنعبد/د:أى

يرتبط،النتروجينأنفنجدجزيئًا،لتكؤنجنسها،بنىمنذرةالذرةتصادق"وقد

ترتبطوقدوهكذا...بالأوكسجينوالا"وكسجين،منهجزيئًاليعطينا،النتروجينمنبذرة

مافتتركجديد،شقالتفاعلاتأفقفىلهالاحإذاتهجرهاوقد،ذراتبعدةأوبذرةذرة

العناصربعضوهناك،سابقهمنوثوقًاأكثرارتباطَابهذالترتبط،قبلمنبهارتبطت

غازومنهاأكثر،أو،رباعأو،ثلاثأو،مثنىتجتمعأنيمكنولا،فرادىذراتهاتعيش

علمفىمجتمعاتناتحكمكانتالتىالصورمعظمتجتمعوهكذا،والراردون،النيون

تجتمع،لاوأفراد،وهجرانوارتباط،وبغضوحبوتنانر،ميلمنوالجزيئاتالذرات

.(1)"تجتمعأنلابدوذراتوأنراد

(r)الدولةسيفعصمتللدكتور/اًّصنفيسوق(2)عتمانمحمودالدكتور/ويكمل

منخاليةالذرةأنوعرفناالعلمأثبت"إذا:يقولإذ"العربيةالاشتراكية"أسسكتابهفى

نأعلميًّاعرفناقدنكون،ذراتعنعبارةأشكالهافىالطبيعةوأن،الباطنىالتناقض

وبذلك،صراعداخلهافىيدورولا،تناقضاتعلىباطنهافىتنطوىلاالمادةأوالطبيعة

نأيعنى،الذرةعالمفىالجدلفتطبيق،جدليةالمادةحركةبأنالقولالممكنمنيعدلم

وحركةبتركيبعلمناينفيهماوهذاداخلها،متصارعيننقيضينعلىتحتوىذاتهاالذرة

العلملأن؟نوعإلىنوعمنالمادةتحوللتفسيرالجدليةإلىحاجةفىنعدولم،الذرة

ذرتينويتطلب،الذراتاندماجطريقعنيتممختلفةتركيباتإلىالمادةتحولأنأثبت

نوعمنواحدةذرةالذرتانفتصبحلتندمجا،مختلفةتشبعهمادرجةتكون،الأقلعلى

-التحولعمليةلتتمأخرىذرةعلىذرةتأثيرىْا-الخارجىالتأثيرهذامنولابد،ثالث

.(4)"...صنلباطنالتحولأساسعلىيقومالذىالجدلقانونمعيتفقلاوهذا

.33-32صبيومىمحمدالمعطىعبدللدكتور/،الدينمواجهةفىالماركسية:ينظر(1)

مصر.-الدقهليةمحافظة-المنصورةنرع-والدعوةالدينأصولبكلية(2)

-آفكاره"واتزان،أبحاثهبدقة"اتصف:133صالمماصرة""المذاهبفىعميرةالرحمنعبدالدكتور/عهيقول(3)

291-290صعتمانالحكيمعبدمحمودللدكتور/،منهالاسلاموموقفالحديثالمادىالفكر(4)
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بقوله:-الحديثالعلمجانبمن-الرد(1)صالحالسيدالدينسعدالدكتور/ويختتم

السببية:قانونوهو،الحديثالعلمقوانينلأهممعارضالماركسىالجدلهذاأن"كما

العلةأنفيفترضماركستفسيرأما،المعلولغيرالعلةبأنمنطقيًّايفترضالذىوالتعليل

الذىالتجريبىالعلميهدمماوهذانفسها،علةهىالأشياءوأنواحد،شىءوالمعلول

.(2)"ماركسبهيتمسح

إذا"إننا:فيقولعقلىبطريقالرذإلىبيومىالمعطىعبدالدكتور/يثتقلئم

فىالتغييرتحدثالتىهىالمادةوأن،ذاتيةقوانينهىالمادةتحكمالتىالقوانينأنافترضنا

من:فالسؤال،الماركسيةالنظريةتقولكماكلىعقلإلىحاجةدونبنفسها،داخلها

.!؟القوانينهذهالمادةفىأوس!

عقلعنتعبرالتىالقوانينهذهذاتهافىأودعتالتىهىالمادةكانتلو:وأيضَا

عناصرهامنعخصركلوأن،دقيقحكيمعقللديهاالمادةأنذلكفمعنى،ودقةوحكمة

هذاعلىيكونأنيختارأنبواسطتهيمكنمما،منهجزءًاالكلىالعقلهذامنلديه

تكونأنفىالخيارولديها،نخلةتكونأنيمكن-مثلأ-التمرفنواه،غيرهأوالوضع

،ليمونشجرةتكونأو،كذلكتكونأنفىخيارلديها!رخْالاوهذه،برتقالشجرة

،المادةأجزاءكلتكونأن،المادىالعلمويؤكده،العاديةالمشاهدةتؤكدهالذىالواقعلكن

خيارمنهاجزءأىأماموليسعنها،تحيدلاتسيرهاالتىللقوانينجبريًاخضوعًاتخضع

القوانينهذهوضعالذىهوالمادةخارجعقلأهناكبأنيقطعمما،كانالذىغيراَخر

.(3)"اهلوسخرها

(1)

(2)

(3)

جامعة-بالقاهرةالدينأعولكليةمنالليان!درجةونال،م1948عامبمصرالرقيةبمحافظةالزقازيقفىولد

والإنكار"،الاعتقادبينالفكر،توانينرسالتهعنم1978عامنفسهاالكليةمنالماجتيرثم،م1974عامالأزهر

منطقعلىالردفىالمسلمينالمفكرين"جهودرسالنهعنأيفئا،نفسهاالكليةمنم1980عامالدكتوراةئم

التياتأولللكليةوكيلاْثم،بالزقاقلقوالدعوةالديناْعولبكليةوالفلفةالعقيدةقمرثاسةتولى،"اليونان

تخصصفىيخرهااوبحثأوكتاببينماالأربعينجاوزتوالتىوالمتنوعةالجادةمؤلفاتهبكرةتميزلها،فعميدًا

م1002نوفمبر12فى-الله-رحمهتوفىوقد،المرضمعاناةرغمالقلميتركولمويخرهما،والفلسفةالعقيدة

ناحيةمن-ذلكفىأيفصاعيهمردوقد،94ص،صالحاليدالدينسعدللدكتور/،الإسلامأمامالثوعيةانهيار

.61-57ص"إ!لامةرؤيةخلالمنالماركسيةالفلفة"قيمة:كتابهفىالجوينىمحرمحسن.د-والمنطقالعلم

.3ه-34ص،بيومىالممطىعبدللدكتور/،الدينمواجهةفىالماركية
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محمدالدكتور/بهاألزمهم-المادةخارجإلهوجودوهى-الأخيرةالنتيجةوهذه

نقيضانبئاقالماركسيةتفترض"لماذا:يقولإذ-أخرىزاويةمن-القوعمىعبدالفضيل

نأيمكنلا،نَاكلفىالانبثاقهذاافتراضإنآن؟كلفىالحدةمنالدرجةنفسعلى

لاماوهوالتعبير،صحإن"عاقلة"مادةالمادةلأصبحتوإلاوحدها،بالمادةرهنًايكون

لابدفإننا،الانبثاقهذادواماف!راضعلى-جدلأ-الماركسيةوافقنامافإذا،بهيقولون

ويضمن!لحفظهالانبشاقذلكفيهايفعل"المادة"خارجأمربإثباتسراغاذلكنردفأن

التباعدوإلى،المادةنفسفىالتحللإلىدافعالتناقضهذابأنالقولأليسثم.تكراره

هذابأنالقولمنالأشياءولوقائعللمنطقملائمةاعثريكونأجزائها،بينوالتبدد

عنللبحثمبعثا"التناقف"هذايكونلاولماذا؟والتقدمالتطورإلىدافع"التناقف"

وجل-عز-اللهوهووالتبدد)1(التحللمنالمتضادةالأطرافهذهيمسكالذى"اللامادى"

عنصركلخضوعإلىالنظروتعالىسبحانهلفتحينذلكإلىالكرليمالقراَنأشاروقد

بموجبهافاختلفت،وتعالىِسبحانهوضعها،بهخاصةقوانينإلىالمادةعناصرمن

وَزَرْعٌأَعْنَابٍمنٌْتاَّنَجومتَجَاوِرَاتٌٌعَطِقالأَرْضِ!وَفِي:تعالىفقال،وتنوعتالموجودات

يِفنِإالأُكُلِيِفٍضْعَبعَلَىبَعْف!هَاُلِتفَفُنَووَاحِدٍءاَمِبىَقْسُيصِنْوَانٍوَغَيْرُصِنْوَانوَنَخِيلٌ

.14)الرعد:(َنوفِقْعَيلقَوْمٍتاَيَالَكِلَذ

الماديةفىالأساسىالقانونيمثلوالذىالنقيفدا"مبدأالتناقفأوفكرةتنهاروبذا

الدياليكتيك")2(."جوهر:لينينسماهوالذى،الجدلية

:"كيفإلىالكم"تحول:الثانىالجدليةقانونوأما-2

متضمنًافسنجده،القانونهذانفحصذهبنا"إذا:قائلاًالقوصىالدكتور/فيقوضه

تعنىالحتميةأنشكمنفماالجديد،وظهور-ب،الحتمية-أ:أمرينبينصارخلتناقض

نأ-مثلاً-المحتمفمن،يتخلفلاقاطعنحووعلىسلفا،أمرهحسمقدشىءكلأن

.بتصرف188-187ص،القوعىالفضيلعبدمحمدللدكضور/،الماركىالفكرإفلاس(1)

.69صالرصافىالرزاقعبد:ترجمة،ف!سأفاناققأليفالماركية،الفلفة"أس:ينظر(2)
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شىءفكل،الشروطوتوافرتالموانعارتفعتإذاالنار؟مماسةعندالخشبقطعةتشتعل

لعمليةآلىتكرارغيربعدئذالاحتراقوليس،البدايةمنذواضحبشكلنفسهفف!قدهاهنا

قبل.منيعرفلم"جديد"ههناينبثقأنبمتوقعفليس:أخرىوبعبارة،هذهالمماسة

كمية،تراكماتصتبدأأنلابدالتطوركيفيةأنرأتقدالجدليةالماديةكانتفإذا

يمكنلا،أمرينبينجمعفذلك:بهاالتنبؤيمكنلا،جديدةنوعيةتغييراتإلىوتنتهى

هذهستفرزهبماحتفالكوسأتنبأ،كميةتراكماتمنشئتمافأعطنىاجتماعهما،

متوقع"غيرلأمرانبثاقولا"جدة"،الأمرفىوليس،نوعىاختلافمنالكميةالتغييرات

.(1)"الإطلاقعلى

ذرأوردفإنىبخار"،إلىالماء"تحولمنالقانونهذافىالماركسيةذكرتهوما

أنهاعلىوهلهأولمنتبدوا،الحرارةدرجةأن"والواقع:بقولهذلكفىعليهمسارتر)2(

علىوتحملهانعدامها،أوالراحةالإنسانفيهايحسالتىالحالةتلكوهى،كمية

.(3)خلعهأومعطفهداخلالانكماش

بحيث،اًّيفيكتبدلأفيهيولدكمىشىءهوحيثمنالماءحرارةتغيربأنولنسلم

إذن؟.فماذابخار،إلىالماءيتحول

فيبردالهواء،إلىمندفغاويخرجويرفعهالبخار،صمامعلىضغطايحدثإنه

.(4)التقدميكوننيْافجديد،منماءيكونأنإلىويتحول

إليهاتهدفالتىالغايةهىمالكن:قائلأالرذالقوصىالدكتور/ويستأنف

؟القانونهذامنالماركسية

بالمادةبل-لهافاعلالمادةعنخارجبخالقلا-الخلققضيةتنيطأنتبتغىإنها

.193-192صالقوصىالفضيلعدمحمدللدكقور/،الماركسىالفكرإفلاس::ينظر(1)

ماكبهثنايامنالأخذيمغلاذلكن!ف"الوجودية"،فصلفىسيتجلىكما...ملحدْاوجردياكاندانسارتر(2)

ما.لىءعالخايكونأنعاه

مصر-القاهرة-راديومكتبةr.،16ص،الحفنىالمنعمعبددكتور/ترجمةسارتربوللجانوالثورةالمادية(3)

.م1977

.17ص،الابقالمرجعنض(4)
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إذنضروريةتكملة:كيفإلىالكمتحولفقانون،والكيفيةالكميةوتحولاتهانفسها،

وهى،الغايةنفسإلىمغايهدفانوالقانونانوصراعها"،الأضداد"وحدةالسابقللقانون

فىتؤدىكانتوانالحركةأنعلىوتحولاتها،حركاتهافى،بالمادةوالتأثيرالفاعليةإناطة

كانتسواء،الطبيعىللعالمالحركىالوجودفإن،النوعفىاختلافإلىالأحيانبعض

مستمروحدوث،دائماحتياجإنه،ديمومةولاقوامبذىليس،جوهريةأوعرضيةحركته

وأقلهااحتياجًا،وأدومها،ضعفاالموجوداتأنماطأكثرالماركسيةأخذتفكيف،آنكلفى

!؟ىشلكلأساسئامنهمافجعلت-والحركةالمادةوهى-الذاتإلىالارتكانعلىقدرة

عنهاالمادةخلعتلما!الا"قاسر"،إلىمحتاجأمرالنوعىالتغييرأنوهو:آخرأمروئمة

يحولبأنإلا،ذلكلهيتملاالقاسروهذامثلاً،"الهوائية"صورةإلى"المائية"صورة

الثانية.الصورةلقبولمستعدة،"محايدة"هيولىندعوهأنلنايمكنماإلىالمادة

الماركسية،فعلتكمابحتةميكانيكيةتلقائيةبطريقةيتملا-إذن-الكيفىفالتحول

"الخارج".منتدخلمنلابدبل

؟المادةعلىالثانىالقانونهذانرضالذىمن:نتساءلأنلنافإنالمنطلقهذاومن

نرضهأو،يقولونهلاماوهو"عاقلة"مادةتصبحوحينئذنفسها،علىالمادةنرضتههل

شىء-كلأساسالمادةوليست،المادةعلىسابقفالفكروحينئذ،عليها،البشرىالذهن

.(1)؟الماركسيةادعتكما

أيضًاعليهفيرد:النفى""نفىوالأخيرالثالث-الجدليةالماديةأى-قانونهاوأما-3

الجدليةالماديةقوانينبينتفاوتًانضعأنلناكان"إذا:بقولههّدربادئًاالقوصىالدكتور

ولكنه،السخريةإلىوأدعاها،ضحالةأكثرهااًّقحهوبينهامنالقانونهذافإن:الثلاثة

!!الأساطيرإلىوأتربهاخيالأ،أوسعها

ولفضَل:

الدائرةتدورثم،عليههذانقيضهيقضىثم،نقيضهيخلقماديًّاشيئًافلنتخيل-أ

بتصرف.19f-191`ص،القوصالفضيلعبدمحمدللدكتور/،الماركسىالفكرإفلاس(1)
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منمادورةهكذاالمسألةوتستمر،عنهينبثقبنقيفجديدالنقيف،هذاعلىأخرىمرة

عليه،نقيضهيقضىثم،نقيضهيخلقالشىءنفسفيهاأخرىدورةتبدأثم،الزمن

فلماذاأحدفيهيتدخللانحووعلىتلقائيًّا،يحدثهذاأنملاحظةمح،دواليكوهكذا

.؟القديممنأقوىالنقيفالجديديكونأن،اللازموبالحتمدائمًاالماركسيةتضمن

نأجديدلكلوباستمراردائمًايضمنالذىفما،للقدليمميكانيكىنقيف!الجديدإن

.أحد؟بهيحسأثرًايحدثأندونويزوليأتىجديدهناكأليسالقدليم؟ْيمحق

فىما"بأحسنالجديدفيهيحتفظنحوعلى،المادةفىالتقدمتصورناإذاثم-ب

ذلك،المادةعنخارجأمرعلىدالأً"اًّيئاغ"تقدفاإلاالتقدمهذامثلنتصورفلن"مالقد

جهةومنجهةمنهذامجردًا،أوكانماديًّاشيئا،تفعللاذاتهاوفىبذاتهاالمادةأن

عليا،انتقائيةقدراتإلىتحتاجعقليةعملية3القدليفىمابأحسنالاحتفاظفإن:أخرى

تقومفكيف،طاقاتمنلهأتيحبماإلايفعليكادفلامنها،الاقترابالإنسانيحاول

الا!بد؟.إلىالأزلمنلحظةكلفىالانتقاءاتهذهبمثلالمادة

ثمأحسنها؟تختارثم،اختياراتمنلهامتاحهومابين"اللاعاقلة"المادةتميزكيف

نحوالاستشرافمنالمادةتتمكنكيفثم.تقيسهمعياروبأى،للمادة"الأحسن"هوما

منبهوتحتفظ،تتمثلهأنلهاينبغىماالمادةتحددكيف؟أحسنهومالهلتختار"المستقبل"

منها؟.تنبذهأنلهاينبغىوما،القديممحتويات

الماركسية-فىشىءكلأساسوحدهاهىالتى-للمادةيفمنالذىماثم-ب

وهى-لهايضمنالذىمادائمًا،التقدممصلحةوفى،ناجحةاختياراتتختارأن

منأليس؟منتظمواحدنسقعلىاختياراتهافىتسيرأن-شىءكلأساسوحدها

.؟غيرهتنجبأنلهاينبغىحيثإنسانًافتنجباختياراتها،نسقيختلأنالممكن

ينبذ،أنينبغىكانبماتحتفظأن-وحدهابهامنوطارم!الادامما-الجائزمنأليس

نهايةلاوارتداداتنكساتالطبيعةفىفتحدث،بهتحتفظأنلهاينبغىكانماتنبذوأن

لها؟.
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-الاختياريجعلماالمحيطعلمهمنله،الطبيعةنطاقعنخارجمدبرمنإذنههنالابد

النكساتمنتطورهافىالطبيعةويقى،اللازمبالحتبمناجحَا-اختيارللمادةكانإن

يدينتصورفهو،السالفالنحوذلكعلىللمادةالماركسىالتصورأما،والارتدادات

.(1)ثناياهفىبطلانهمبرراتويحمل،نفسه

الدكتور/يجيبلماذا؟...زيفهاعنكاشفةوقوانينها،"الجدلية"الماديةتتهاوىوبذا

الحقيقةتخدمفلسفةمنهااكثرتبريرفلسفةفلسفتها!لأن:-اللّهرحمه-البهى)2(محمد

.(3)"...ورغبةهوىفلسفةعنها،بالكشف

:"الجدلية"ماديتهاعنالماركسيةتراجع

نقلهماخلالمن،والمادةالطبيعةبجدليةزعمهاعنالماركسيةتراجعأسجلوأخيرًا

منالكتابهذافىاعترافهممن"اللينينيةالماركسية"أسسكتابمؤلفىعنبعفالكاتبين

-المرئياتغيروعالم،المرئياتعالمفىالمادةأنذكروافقد:والطبيعةالمادةجدليةعدم

فىالمادةأنأىذاتها،فىالجدلىالتناقضمستقبلهايحددولايحركهالا-الذرى

"أسسهذاكتابهممنالإنجليزيةباللغةالأولىالطبعةفىذلكقالوا،جدليةغير"العالمين"

-AYصنشر،تاريختحمللاالتى"اللينينيةالماركسية A1والعلم"الحتميةعنوانتحت

،م4141سنةطبعاتمنتلاهاومام1963سنةالكتابمنالثانيةالطبعةأما،"الحديث

الا"ولى،الطبعةفىوجدتالتىالعباراتمنخلؤًا،العنواننفستحتالحديثجاءفقد

.70-69صفحةفىلهابديلمنأو

القولمهزلة"اللينينيةالماركسية"أسسمؤلفوهمعالماوثلاثونتسعةيفضحوهكذا

.197-195صالقوصالفضيلعبدمحمدللدكور/،الماركهمىالفكرإفلاس:ينظر(1)

ثم،الدينىدسوقبمعهدوالتحق،العاشرةسنفىوهوالكريمالقرآنحفظ،م5190عامالبحيرةبمحافظةولد(2)

سنالدفىراهثم،الضخصصدرجةعلىثم،الشريفالأرهرمنالنظاميةالثهادةعلىحصلثمالإسكندريةمعهد

الأزهرجامعةإدارةوتولى،العربيةواللغة،الدينأصولبكليتىالتدري!وتولى،النفىوعلمالفلسفةفىالمانيا

الأزهر،رحابفىحياتىةيراجع،م1982سبتمبرفىوتوفى،م1961لنة031قانونبمدلهامديركأول

1وهبة.ط،البهىمحمدللدكتور/ AArْم

.291صالبهىمحمدللدكتور/،الغربىبالاشعماروصلتهالحديثالإسلامىالفكر:ينظر(3)
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هوالذى،الجدلىالتناقضبقانونالكونحركةتفسيرويرفضون،والطبيعةالمادةبجدلية

.(1)الماركسيينفلسفةولب،الماركسيةالنظريةأساس

فىداالتاريخية"الماديةبها-وستلحق،الماركسية"الجدلية"الماديةتهاوىتمافاظهروبذا

التالية.الصفحات

ِثة++-*أكاَ

ثالثة،.ط،142صخفاجىالحليمعبدللأستاذ"السجونأقبيةفىالثيوعينمع"حواركتابمنالتراجعهذا(1)

أيفئا-هونقلوقد،144-142صاْيفاويراجع،تاريخدون...مصر-والتوزيعوالثرللطبعالدعوةدار

سيفعصمتللدكتور/،"العربيةالاشتراكية"أصكتابمنالتراجعهذا-خفاجىالحليمعبدالأمتاذأى

الجندىأنورالأستاذكذلكذكرهالتراجعهذاأنأيفئاأنوهكما،م1965مصر-بالقاهرةالقوميةالدار.ط،الدولة

الطبعة،رقمذكرون?14n1"-مصر-بالقاهرةالاعتصامدار.ط،8الإسلامعالمفىالثوعية"هزيمةكتابهىْهل

،،والإسلاموالئوعيةالعلمانيةبينالحضارة"متقبلكتابهفىمحمدكماليوسفالأسادآخرتراجعْاذكروتد

الماركسيةالفلسفةقيمة:أيضَا:وينظر،م1974-ـه1394مصر-بالقاهرةالإصلامىالمختار،أولى.ط،04ص

.11-11صالجوينىاليدمحرمحنللدكتور/،إسلاميةرؤيةخلالمن
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الثالثة*السألة*

!مريخيةالتادية)/الامنالنقدىزهرال!موقف

علىرذهفيشفعزيفها؟وبيانالماركسيةدعائمتقويضنحوطريقهفىالأزهرويمفى

على،البشرىللتاريختفسيرهموهى،!التاريخية"ماديتهاعلىبالرد،"الجدلية"ماديتها

فىترروهالذىالنقيضر"،"مبدأبذلكفىمستعينين،غيرهدون"-صراقتصادىأساس

!فسادهوظهر،الجدليةماديتهم

شقبن:ذاالأزهررذوسيكون

.وفسادهذلكبطلانوبيانالنقيف،لمبدأالماركسيةتطبيقعلىرذه:الأولالشق-أ

الاقتصادىالعاملأساسعلىالبشرىللتاريختفسيرهاعلىرذه:الثانىالشق-ب

:مطلبانفيهالمبحثفهذاثمومن،وحده

ولyو،المطلب

،آالنقيضر،مبدأقي!طتائاركسيةمخاولةعلىالرد

مبدأالماركسيةلاستخدام-وجازةفى-اللّه-رحمهالبهىمحمدالدكتور/فيعرض

المجتمعتاريخماركسفلسفة"تستخدم:فيقول،عليهويردالتاريخيةماديتهافىالنقيض

قوانينلذلكتبعًاوتقق"المادة"،فيهبالاقتصادالمجتمعهذاعلاقةبيانفى،البشرى

المجتمععلاقةوتستخلممن،وتطورهمستقبلهفىالمجتمعلهاتخضعاجتماعية

والأصيل:المحركالعاملهى-المادةأو-الاقتصادأن:بالمادةأوبالاقتصاد

.تغييرهفىللمجتمع-أ

الفعلى.تطورهمفىوللأنراد-ب

حياتهم.مجرىفىالتأثيروفى-!

الاجتماعى،التغييربينالربطهذاعلىدليلاَماضيهفىالتاريخأحداثمنوتأخذ
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سيكونبما-ماركسيذكركماللحتميةأو-للتنبؤمصدزاوأيضًا،والوضعالاقتصادى

الماضىفىهناككانفطالما،الاقتصادىللتغييرتبعَا،غدهفىالإنسانىالمجتمععليه

المجتمعهذايتحولثم،المطلقالملكهوواحدشخصفيهالثروةمصادريملكمجتمع

يكونونالذين،الزراعيةالأراضىفىالإقطاعأصحابهمعديدينملاكمجتمعإلى

الصناعةفىالأموالرؤوسأصحابمجتمعإلىهؤلاءمجتمعتحولثم،الإقطاعمجتمع

مجتمعإلىالرأسمالىالمجتمعأو،الأموالرؤوسأصحابمجتمعيتحولأنفلابد...

"مبدأ:هوالمجتمعتحولفىالسببإذ؟الصناعاتعمالمجتمعوهوتمافا،يغايرهاَخر

الشىءهذاانتقالإلىحتفايدعووهذا،ونقيضهالشىءبينتناقضوجودأىالنقيضى"،

نقيضه.إلى

مماشيئًايملكونلاالذينالآخرونوهو:نقيضهومعهكانالمطلقالملكفمجتمع-أ

والصراعالنقيضينبينالعداءبسببالمعدمينالآخرينهؤلاءمجتمعإلىفتحول،يملك

الطرفين.بين

ولاللأراضىالمستأجرونوهو:ضدهومعهكانالزراعىالإقطاعومجتمع-ب

المجتمعتأسيسإلىأولئكمانتقلأنبعد،المستأجرينهؤلاءمجتمعإلىفتحوليملكونها،

وعن"النقيض"بفعلكانالمستأجرينإلىالإقطاعيينمنوالتحول،الرأسمالىأوالصناعى

طرفيه.بينالصراعطريق

والمؤسساتالمصانععمال:وهوضدهومعهالاَنموجودالرأسماليةومجتمع-ب

طرفيهبينوالصراع"النقيف"،بفعلهؤلاءإلىأولئكممنيتحولأنولابد،المالية

.(؟)كذلك

ماركسفلسفةإليهتنتهىالذىماولكن:قائلاَ-اللّهرحمةعليه-فضيلتهويرد

فىالأموالرؤوسأصحاببينالتقابلخرجلو-الحتميةهذهفىأو-"التنبؤ"هذافى

منالطرفينبينالعلاقةوخرجت؟نقيضتقابليكونأنعن،المصانعوعمالالصناعة

الاجتماعيةالرعاياتبفضلوذلك"صراع"،علاقةتكونأنعنوالعمالالمصانعأصحاب

.14-13صالبهىمحمدللدكتور/،الظر!التطيقببنMauiالمادىالفكرتهافت:يحظر(1)
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يصبحيكادبحيث،المصانعلعمالالعشرينالقرنفىالصناعةتونرهاالتى،العديدة

فلسفةإليهتنتهىالذىماوأيضًا؟والأرباحالملكفىومقاسمةمشاركةالطرفينبينالوضع

التقدمبفضلالحاجةخفتلو-الحتميةهذهفىأو-"التنبؤ"هذافىماركس

هذايصبحلابحيث،الصناعةفى،اليدوىالعاملإلىالعشرينالقرنفىالتكنولوجى

وبحكومة؟بالمستقبليبشرأنعندئذيتحتمهل"نقيف"؟شبهأو"نقيف"فىطرفاالعامل

أمرعندئذيجبحرم!الاأنأو؟العاملةالطبقةوبديكتاتورية؟عالمية"يدوية"عمالية

.(1)الإطلاقعلىالعمالأمروليس،والمثقفين،""البرجوازيين

"الإيمانأن:-ريشنباخ)2(هانزلسانعلى-فرغلهاشميحيى/ديذكرثمومن

الحدوثتضعلفلسفةإحياءهوإنما؟لفيلسوفهمالاقتصاديةبالتنبؤاتللماركسيينالمتعصب

.(3)"التجريبيةالأدلةقبلالا"ولية

المجتمعإلىالمجتمعاتصيرورةمنالماركسيةادعتهماعلىالردّالأزهرويواصل

نفسهامعبتناقضهاالماركسيةفيلزمالنقيف"،"مبدأبفعل-المجتمعاتآخر-الشيوعى

الشىءبتحوليقفالنقيفلامبدأأن"ومع:البهىمحمدالدكتور/فيقول،ذلكفى

يصيربدورهالجامعهذاثملهما،جامعإلىومقابلهالشىءسيتحولبل،فقطمقابلهإلى

المبدأهذامضطقأنمعوهكذا،...جامعإلىثممقابلهإلىأيضاهويتحولشىءإلى

النقيضإلىالرأسمالىالمجتمعتحولتترقبتقففالماركسية،التحولفىالاستمرارهو

نأعنفضلاً-تذكرولا،المجتمعهذاحدعندوتمَفالشيوعىالمجتمعوهولهوالمقابل

بناء،لهمقابلمجتمعفىنفسهوهدم،وسقوطهالشيوعىالمجتمعانهيارتوقع-تترقب

يؤخذمماوهذا،!!لنفسهالهدمعاملفيهوأن،نفسهنقيضيتضمنشىءكلأنعلى

Mالماركسيةالفلسفةفىالعكيضلمبدأالفلسفىالتطبيقعلى

1oصالابق(1) - 1f

بجامعةالفل!فةأستاذ:آخرهاعلميةفاصبشغل1953وتوفىم1891هامبورجفى:ولدرثنباخهاتر(2)

208صنرغلهاشميحىللدكور/،المعاصرةالعلميةوالاتجاهاتالإسلام:ينظر،م1938عام!نذكاليفررنيا

يير.بتهصرف011صفرغلهاشميحىللدكتور/المعاعرةالعلميةوالاتجاهاتالإسلام(3)

فىالإسلام:ويراجع،276ص،البهىمحمدللدكتور/،الغربىبالا!تعماروصلتهالحديثالإسلامىالفكر(4)

.م1982-مصروهبةمكنبة،ثانية.،ط151-141أيفا"صآالبهىللدكتور/،المعاصرالأيديولوجىالواقع
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المجتمعهذاعند"النقيف"مبدأ"أيقف:صراحةفى-الثهرحمه-تساءلولذا

المبدأهذامنطقهوكما-لهمقابلفىبدورههوسيسقطأم،الواحدةالطبقةذىالجديد

الوجود؟)1(.فىحتميةكضرورةيعذالذى

وتتحدثالمبدأ،يصمت"هنا:قائلاًبضفسهفيجيب-ثاكموضعفىويتابع

أنفسهم:معوتناقضهم"النقيضى"لمبدأتطبيقهافىالماركسيةخطأنَّيبكذلك،(2)"الرغبة

محمدوالدكتور/،(4)عميرةالرحمنعبدوالدكتور/،(3)عتمانمحمودالدكتور/

الجوينى)7(،محرمحسنوالدكتور/الشاعر)61،الحميدعبدأحمدوالدكتور/،(ْ)شامة

والدكتور/،(9)عيسىحامدالأنورمحمدوالدكتور/المطعنى)8(،العظيمعبدوالدكتور/

وغيرهم.(\ْ)صالحالدينسعد

ءا*+لك،*

.278صالغربىبالاستعماروصتهالحديثالإسلامىالفكر(1)

.283صالسابق(2)

(r)303صعتمانمحمودللدكتور/،الحديثالمادىالفكر:يراجع.

والدعوةالدينأصولبكلية-عميرةالرحمنعبدللدكور/منها،الإسلاموموقفالمعاصرةالمذاهب:يراجع(4)

132صبأ!هميهوط

ص"بنين(والترجمةاللغاتبكلية-!ئنامةالغنىعدمحمدللدكتور/،الإسلامبلادفىالثوعىالخطر:يراجع(5)

بالقاهرةالإسلاميةالدعوةكيةعمد-الثاعرأحمدللدكتور/،الإسلاممواجهةفىالمعاصرةالتهحديات:يراجع(6)

.96صآ!ابفا،

(V)82-81ص)سلاميةرؤبةخلالمنالماركيةالفلمفةقيمة:يراجع.

.021-902صالمعاصرةالأيديولوجياتمواجهةفىالإسلام:يراجع(8)

.49-47ص،الفكرىالغزوابعادمن:يراجع(9)

.96صالإسلامأمامالثوعيةانهيار:يراجع(01)
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الثانىالمطلب

ال!شرىللتارفيالماركسيةتفسيرعلىالرد

وحده،لاقتصادىالعاملأشاسعلى

Max"وضح:-اللهرحمه-البهىمحمدالدكتور/يقول Weberفيبرماكس

نأ:م0192أجزاءثلاثةفى"والاجتماعيةالدينية"البحوثكتابهفى(1921-1864)

يحاولكما،اقتصادىأساسعلىيقملم:واليهود،والصينيينالهنود،عندالدين

-الاقتصادمنوالفكروالأخلاقالدينحتى-الوجودفىشىءكليشرحأنماركس

الاجتماعىالبناءحددتالتىهىالثلاثةالأديانهذهفىوحدهاالدينيةالفكرةولكن

الاقتصادعنالوجودنشأةلفكرةنقدهفىفيبر""ماكسويستمر...الأديانهذهلشعوب

:فيتساءلماركسكارلماركسيةفى

.؟ماديةسس"التابعةوالمنطقية،الرياضيةالحقائقتكونأنيمكنهل-أ

.(؟)؟الظروفكلوفى،وقتكلفى،هىهىالحقائقهذهأليست-ب

ماديةبأحداثالتاريختفسير"إن:فيقولالردّ(2)نامقالدينصلاحالدكتور/ويبسط

جوانبها،سائرويخفى،الحقيقةمنجانبًايكشفثادح"الاوالنزعاتسائردون،فقط

وفقوتشكله،التاريخفىتؤثر،اقتصاديةغيراْخرىقوىهناكأنفيهشكلافمما

التىالبحتةالماديةالقوىقبلالأولالمقامفىتأتىالأخيرةالقوىهذهلعلبلإرادتها،

فىالواضحةآثارهاالمعنويةالروحيةوالقيمللأيديولوجياتإن،ماركسعليهاركز

الأخلاقيةالقيميضهفعلىأنيمكنمامجتمعًابأنالظنالخطأمنكانفإن،المجتمعات

نأوسعنافىوهلبدونها،ينهفولأنيمكنمجتمعَابأنالظنأيضًاالخطأفمنوحدها،

للبيئةنتاجًاتكونأنتعدولاوالحكماءالفلاسفةوآراء،والرسلالا"نبياءتعاليمإن:نقول

الذىهووحدهالاقتصادكانوإذالها؟استجابتالتىالمجتمعاتمختلففىالاقتصادية

القيصرية،روسيافىالشيوعيةالثورةنيراناشتعالنفسرفكيف،المجتمعتطورفىشحكم

.بتصرف04-39صالبهىمحمدللدكتور/،والظبيقالفكربينوالإسلامالعلمانية(1)

"سابفا".-السبيناتفى-الث!ريصْالأزهربجامعةالتجارةكيةعميد(2)
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برجوازية؟ثورةالثورةلهذهتمهدأندوناقتصاديًّا،متخلفةدولةحينذاككانتوقد

فىكذلكنزاعولا،العالمقيادةفىفعالأأثرأالفلسفيةءارَالاوالدينيةللتعاليمأنلاشك

ولكنوجودنا،ينهفعليهاالتىالدعاماتمندعامةتشكل،الاقتصاديةالعواملأن

طريقةعلىمنهاجزءأكبرفىتعتمد،العواملهذهمعتوافقنابهايتمالتىالطريقة

رغغا-واجتياحهمالإسلامصدرفىالعربانبعاثنفسركيف:ولكن.للحياةتصورنا

بالمواردالحافلتينوالفرسالرومامبراطوريتى-وضاَلتهاالماديةمواردهمضعفعن

وروسيا؟الهندأبوابوقرعهم،الصينوإلى،فرنساوسطإلىوصولهمثم،الاقتصادية

دفعت-ماديةغير-روحيةطاقةوجودفىهووالمعقولالوحيدالتفسيرإن

التىهىالروحيةالطاقةفإنكذلك،الحنيفالإسلامىالدينلنشروغربَا،شرفابالمسلمين

وتكوين،عشرالسادسالقرنفىالجديدةالقارةإلىالهجرةإلى"البيورثان"دفعت

الأسبابأنذلك،الأمةهذهانبعاثفىصلةالماديةللأسبابوليس،المتحدةالولايات

.(1)"الأخرىالا!مثلةمنبالكثيرحافلوالتاريخأصيلاً،وليسمساعد،عاملالمادية

قائلاً:التاريخمنأخرىأمثلةفيذكرالمسير)2(أحمدسيدمحمدالدكتور/ويتابع

عنبغغالنظر-الدينإطارفىإلاتفهملن،والإغريقوالصينوفارسمصر"حضارة

منشآتبهوارتبطت،وفنونومعارفعلوممنهتفجرتفقد-أسطوريفأوحقيقته

وقصور.وهياكل

الكرنكمعابدوقامت،وللدينبالدينالناسعاش:الفرعونيةمصرففى-أ

النحتفنونوأزدهرت،والهندسةالطبعلوموتقدمت،الجيزةوأهراما!والأقصر

.!!المعجزاتصانعالإيمانأنلتثبت،والخقوالكتابةوالتصوير،

روعةفىالا!سطورةحذبلخحديثاوآشورفارسحضارةعنالضاريخوحدئنا-ب

نوحقصةخلالمنإلاالتاريخهذافهميمكنفهلى!الملكوسطوة4الطبيعةوحمالالبناء

!؟رؤسائهممعوجدالهقومهمعوجهادهالخليلإبراهيموقصة،والطوفان

99-98صنامقالدينصلاحللدكتور/،الاشتراكية-الماركسية-الر!سمالية:المعاصرةالاقتصاديةالنظم(1)

يسير.بتصرت

والفلفة.العقيدةقسم-بالقاهرةوالدعوةالدين!صولبكية(2)
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فصولهصياغةفىبعدهمنإسرائيلوبنىيجهمموسىدورالتاريخينسىوهل-ب

!؟بهبواأو

للعالمقدمتهماوتذكرنا،العظيمسورهاوارتقينا،القديمةالصينإلىانتقلناومتى-د

"كونفوشيوس"؟!حكيمهاننسىهل،وصناعاتاختراعاتمن

عالمخلالمنإلاتاريخهملمعرفةسبيلمنفهل،الإغريقإلىاتجهناله!اذاهـ-

والدولة،الإلهى!أفلاطون"بهنادىكماالمثلوعالم"هوميروس"،تخيلهكماةهلَالا

المقدونى؟!الإسكندرأجلهامنناضلكماالعالمية

الأرضأطرافعلىلواءهاوبسطت"روما،،واحتضنتها،النصرانيةقامتولما-و

الدين،غيبةفىذلككانهل،الفرسوبينبينهاسجالأالحربودارت،الزمانمنقرونا

!؟لوائهوتحتباسمهكانأو

المجيدالقرآنإلىطريقهمالناسوعرفربها،بنورالأرضأشرقتأنويوم-ز

وأبدعوا،ربيعهالزمانومن،غرتهالتاريخمنهىأمةإلىقادهم،رشدهمواستلهموه

عليهاوجادتقرائحها،ل!نسانيةوحفظت،أقصاهإلىأقصاهمنالعالمشملتحضارة

الحضارةفى...والاجتماعالأخلاقفى...والأدبالعلمفىإليهترنومابأسمى

وبغدادودمشقوالقاهرةوصقليةالأندلسفىالإسلاميةالمراكزوكانت...والنهضة

.(1)"الحديثةللحضأرةالطريقأضاءتمشاعل

فيهالحاسمةوالمواقف،اللهالىالإنسانيةطريقهوالتاريخ"إن:بقولهويعقب

تفسيرَايفسرالتاريخبأنزعمهمالشيوعيينينقفعلىهذاوكل...بالدينعرتبطة

.(2)،والطبيعةالكونمحورهوالاقتصادىالعاملوأن،اًّيدام

باعثهايكنلمتاريخيةووقألْع8لاأحداالمطعنىالعظيمعبدالدكتور/أضافكذلك

.(3)الاقتصادىالعامل

،183-182ص/2الميراحمدسيدمحمدللدكتور/،منهالإسلاموموقفالفلسفىالفكرفىالمثالىالمجتمع(1)

.6ه-56ص،القوصىالفضيلعبدمحمدللدكنور/،الماركسىالفكر)فلاس:الصددهذافىأيفئاةوبراجع

.بتصرف184ص/2الميرللدكتور/،الفلفىالفكرفىالمثالىالمجتمع(2)

.213-212صالمطعنىللدكتور/،المعاصرةالأيديولوجياتمراجهةفىالإسلام:يراجع(3)
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بينتالمتعمقةالدراسة"أن:للدكخوراه!"رسالتهفىالأزهريينالباحثينأحدتررثمومن

وأثرهاالدينيةالمعتقدات:مقدمتهافىالتاريخفىهافًادوزاتلعبمختلفةعواملهناكأن

الْفؤْمِنِينَمِنَىَرَتْشاَهَّللانِإ!معتقداتهمسبيلفىماتواالذينوالشهداءالأء3،حياةفى

يِفاًّقَحعَلَيْهِاًدْعَووَيُقْتَلُونَفَيَقْتُلُونَِهَّللاِليِبَسيِفَنوفِتاَقئالْجَنَّةَلَفمَُّنَأِبِمُهَلاَوْمَأَوأَنفُسَهُمْ

وَذَلِكَبِهِبَايَعْتُميِذَّلابِبَيْعِكُئمفَاسْتَبْشِرُواِهَفلامِنَِهِدْهَعِبىَفْوَأْنَموِنآْرُقْلاووَالإِنجِيلِِةاَرْوَّتلا

.(1)1111:النوبة1(الْعَظِيمُُزْوَفْلافوَ

لوبونغوستافالدكتورالمنصفالفرنسىالمفكرالرحالةالجغرافىالمؤرختررهماوهو

ومن،3الأكلحياةفىعنصرأهموقتكلفىالدينيةالمعتقداتمن"تكؤَن:يقولحيث

.(2)"جديدةحضارةجديددينىمبدأكلمعوتولد...تاريخهافىئئمَ

لأنهاوذلك،3الأكلحياةفىاًخهماًّيساسأدورًاالدينيةالروح"مئلتأيضا:ويقول

.(3)"بسرعةأخلاقهافىالتأثيرعلىدائمًاالقادرالوحيدالعاملكانت

علىتعميمهاوهوالأزهر:كشفه،التاريخيةالماركسيةماديةفىاَخرشرخوثمة

يقيني:برهانأودليلبلاالمجتمعاتوسائر،التاريخمراحلجميع

علىالجدليةالماديةتطبيقفىالماركسيين"استنتاجات:عتمانمحمود/الدكتورفيقول

تحتمالتى،التجريبىالعلمقواعدلأهممخالف،التاريخيةالماديةباسمالإنسانىالمجتمع

فتفسيرهم،للحسيخضعلاماكليطرحوأن،المحسوسعلىبحثهالعالميقصرأن

أنهاوخصوعمًا،الوضعيةبالطريقةتحققلمفروضعلىمعتمدالإنسانىالمجتمعلتطور

Moالمكتوبالتاريخيشملهالازمنيةفتراتعنتتحدث

منهااستقىالتىةيخل!اتلا"الأحداث:القوصيالفضيلعبدمحمدالدكتور/ويفصل

منواحذاقطاعًاإلاتمثللاوجد،وحيثماأينماكلهالإنسانلتاريختفسيرهمالماركسيون

سيدفايدفريدأحمد/دإعدادبطنطاالدينباعولدكتوراه،الحديثةالفلسفةفىالإلهىالجانب:ينظر(11

.(402-401)ص

.م1957المعارفدار،ثانية.ط،(157)صزعيزعادلنرجمة،لوبونلغوستافالأمملتطورالنفيةالق(2)

.(160)ص)3(الابق

.(294-293)صعتمانمحمودللدكتور/،فهالإسلاموموقفالمادىالفكر:ينظر(4)
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التاريخىالتيارالواحد:القطاعبذلكوأعنى،التاريخهذابهايزخرعدةقطاعاتبين

الدنياوكأنما،بجملته"الأوروبي"التاريختقديرأكثرعلىأوأوروبا،قلبفىنشأالذى

والبابلية،،والسومريةالفرعونيةفالحضارات،وحدهالتاريخذلكعلىاقتصرتقد

تلكاستقصاءأفليس،المائدةبفتاتإلاالماركسييناهخماممنتحظلم،والآشورية

عنحديثًايبتغىلمن-ضرورئابل-اًّماهأمرًا:لهاالمختلفةالجوانبومعرفة،الحضارات

التاريختشكيلفىحقهاوبخسهاالحضاراتتلكإغفالليسأو؟تاريخهوعنالإنسان

.؟الحسبانفىكلهاجوانبهتؤخذلمالتاريخهذاأن-الأولىبالدرجة-يعنىالإنسانى

الشكيلفهقانون،المبتورةالملاحظاتبهذهإليهينتهىالذىالقانونفإنوبالتالى

.(؟)والنقصوالقصور

فىماركسيستند"لم:فيقولإيضاحًاالأمرالمطعنىالعظيمعبدالدكتور/ويزيد

صحيحةْتاريخيةأوعلميةأدلةإلىللتاريخالمادىتفسيره

منملاحظاته-العقادالأستاذيقولكما-ماركساستمد:الزمانحيثفمن-أ

تاريخفىشيئًاتمثلليستسنةوئلاثون،إليهالمنسوبالقولعلىسابقةسنةثلاثينخلال

بدأ؟.وكيفبدأ،متىيحددأنأحديستطيعلاالذى،السحيقالإنسانية

المجتمعخلالمنإلاملاحظاتهيستمدلمماركسفان:المكانحيثومن-ب

.(2)"الإنسانيالمجتمعكلهىليستوأوروباأوروبا،فىالغربى

-(r"اقتصادنا")كتابعنناقلاً-سجلفقدصالحالدينسعدالدكتور/وأما

حينوذلك...غائمةكانتالسابقةالتاريخمراحلبأنيشعرلاحيثمن"انجلز"اعتراف

مستحيلأللتاريخالمحركةالأسبابهذهعنالبحثكانفيماولكنانجلز-:أى-قال

تؤثرالتىالفعلردّمعوتخفيهاعلاقاتنا،تعثربسبب،السابقةالمراحلسائرفىتقريئا

اللغز.حلأمكنبحيثكثيرًاالعلائقهذهبسطقدعصرنافإن،فيه

.(53-52)صالفوصللدكنور/،الماركسىالفكرإفلاس(1)

.(121)صالمطعنىللدكتور/،المعاصرْالأيدلرجاتمواجهةفىالإسلاميخظر:(2)

عالح.الدينيعدالدكتور/عل!نصكما،(92)صالصدرباقرلمحمد"اقتصادنا،كتاب(3)
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التاريخمراحلبأنالنظريةمؤسسىأحدانجلزيعترفوهكذا:صالحسعد.دويعلق

هووحدهالاقتصادىالعاملأنخلالهامنيثبتأنيستطيعولا،غائمةكانتالسابقة

التاريخ.حركةفىالمؤثرالعامل

الماضىالتاريخعلىيحكمأنيحاولحيث؟فاضحعلمىخطأفىنفسهيوقعثم

كانالاقتصاد"أن:وهيبريطانيا،فىشاهدهاواحدةحالةخلالمنوالمستقبلوالحاضر

.،الرأسماليينوطبقةالعمالطبقةبينللصراعالمحرك

كانبأنهللحكميكفىالتاريخمراحلمنمعينةمرحلةعلىمعينعاملسيطرةففل

(1)!؟دهاشيلمومامنهشوهدما،التاريخمراحلكلعلىمسيطرَا

لما:التاريخية"الماديةبالقولعنالماركسيةتراجع

لتراجعبدايةكان-منهغفلةحينعلى-"انجلز،منالاعترافهذاأنويظهر

تراجعالأزهرعلماءسجلفقد،حدثماوهذا،كليةبخطئهاواعترافهاالماركسية

للتاريخ:المادىتفسيرهمعن-ومحدئينقدامى-الماركسيين

إحدىفىانجلز"داتراجع-اللهرحمه-محمودالحليمعبدالدكتور/فسجل-أ

الأوقاتبعضفىأنهحقيقةعنجزئيًّأمسؤولانوأنا"ماركسقيهأ:قالوالتىرسائله

صفتهتكيدإلىاضطررناولقد...يستحقمماأكثرىداصتَهلالاللعاملأهميةأتباعناأعطى

ولامكانولاوقتهناكيكنولم،ينكرونهكانواالذينلخصومنامعارضتنافىالمركزية

.(2)"الدينيةالحركةفىالأخرىالعواعللإنصافنرصة

الدينسعدالدكتور/بعدهومن-بيومىالمعطىعبدالدكتور/سجلكما-ب

التفسيرعن-م1895اكتوبرفىنشرتالتى-رسائلهفىأيضَأ"انجلز"تراجع-صالح

فىالفعالالعامليكون،للتاريخالمادىالإدراكحسبعلى"إنه:لهالحينللتاريخالمادى

ولاماركسمنقطحدثوما،الواقعيةالحياةفىوالتثميرالإنتاجعامل:الأخيرةاللحظة

.(16ه-164)صالإسلامأمامالثوعيةانهيار(1)

.(32)صمحمود،الحليمعدللدكتور/،والثوعيةالإسلامفىمقالات(2)
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فىالمهمهوالمادىالعامليجعلأنيحاولالذىولكن،ذلكغيرقررناأننامئ

ونظرياتذهنيةومؤثراتوشرائعدساتيرمنالسياسيةالأخرىالعواملولكن،الأساس

منكثيرفىأشكالهاوتقرر،التاريخمنازعاتعلىتسيطركلها،دينيةوعقائد،فلسفية

.(1)"الأحيان

أحدتراجعسجلقدالفيومىإبراهيممحمدالدكتور/كانهذاقبلومن-ج

قصور،منفيهاماعلىماركسنظريةسادتأن"وبعد:قالحيث،المحدثينالماركسيين

يكفي:لاوحدهالاقتصادىالعاملأنوتبين،بالنظريةتحوطجديدةنظروجهاتظهرت

لا-مثلاً-"فالاقتصاد:الأهرامندوةفىالثانيةمحاضرتهفىرودنسونمكسيميقول

.(2)"اهنزولهاوفكريةاجتماعيةعواملهناكبلشيء،كليفسر

التاريخ:تفسيرفىالصحيحالطريق

الماديةلاقبلهاومنوتهاويها"التاريخية"الماديهَضحالةالشريفالأزهرنَّيبوبعدما

"فلسفةعنوانتحتمقالأالأزهر""مجلةفنشرت:الصحيحالطريقإلىأرشد،"الجدلية

الكريمالقرآنمنالاستقاءإلىفيهدعا:المودوديالأعلىلأبى"للتاريخوماركسهيجل

حقيقةفهمفىلقىلماالقرآندرسلوماركسن1فيذكر،الإنسانوحقيقةالتارلخلمعرفة

،الإسلامأمامالشيوعيةوانهيار،(75-74)ص،بيومىالمعطىعبدللدكتور/،الدينمواجهةفىالماركسية

،هلْلاسرفىلانجلزآخرينتراجعينبيومىالمعطىعبدالدكتور/وذكر،(16)صه،صالحالدينسعدللدكتور/

يراجع:لانجلزآخرتراجغاصالحشدالدينسعد.دوذكر،(76-7)صه،الدينمواجهةفىالماركسية:يراجع

"صور:عنوانتحتالأزهربمجلةبيوسالمعطىعبدالدكتور/مقالكذلك:ولراجع،(166)ص،الثيوعيةانهيار

.(1569-1568)ص،م198ا-ـه1014شة،(53)المجلد"الحضارةفلفةفىترآنية

والإسلام،(015)صالفيهومىإبراهيممحمدللدكتور/،:لهالدينعلاج-تياراته-صصادره:الإنانيالقلق

الحجةذىعدد"الإسلامي"الفكرمجلةأيفئاوتراجع،(،9)صأيضْاالفيومىللدكقور/المعاصر،الفكرواتجاهات

،لبنان-بيروت-الفتوىدارتصدرهاضهريةمجلة-الثهرندوة:بابة61ص،م1970شبا!هـ-1389

دشْالاالفكريةالمدرسةجانبإلىداخلهافىتضمالحديمةالماركيةأنيلاحظأن"ينبغىبرا:دالماريوويقول

أخرىمدرسة،المذهيةدعائمهامناساسيةدعامةللواتعالدياليكتكىالمفهوممنتجعلوالتى،بالأصولتمسكا

بأنزعمكلجانئاطارحة،9لإنانوعالم،التارلخىالواقعمجالىعلىالدياليكتيكفىمذهبهاتقصرأنتحاول

من،(16-1ه)صزكريافؤادترجمةبراداللماريوالدياليكتيك،فى"ينظرأعمميتافيزيقيامنظوزاللدياليكتيك

الإنالة-والعلومللفلمفةىالدولالمجلسإصدارم1968نوفمبر8العددالفكر،مصباح:"ديوجينمجلةأبحاث

.العربسجلالنالهثر:
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باللجوءلقىماالعثراتمنالإنسانيةالمدنيةلارتقاءالأساسىالقانونوإدراك،الإنسان

عنعبارةالإنسانليس:القرآنبيانفبموجب،التخمينبأذيالوالتمسك،الظنإلى

وما،والغضبوالخوفوالطمع،والشهوةالجوعمحلهوالذىالحيوانىالوجودمجرد

داخلفىيعيشالذىالمعنوىالوجودذلكعنعبارةالإنسانوإنماالغرائز،منإليها

.(1)الحيوانيالغلاف

للعواملذكرهفى3الكرثبالقرآنفاستعانمفصلاًصالحالدينسعدالدكتور/وتابع

وهي:التاريختفسيربهايمكنالتى

بالغيب.الإيمانعامل-أ

المنزلة.وكتبهم-السلامعليهم-الأنبياء-ب

ذاته.منالنابعة!ارادته،وعقلهبفكرهالإنسان-ج

العاداتفىةرس"الاوبالبيئةالتأثرفىيتمثلالذى:والوراثيالاجتماعىالعامل-د

والتقاليد.

وأخلاقياته.الإنسانسلوكفىتأثيرمنلهوما؟الجغرافيهـالعامل

.(2)ومادةروحمنن!كمالإنسانلأن:الماديالعامل-د

الماركسيةلدىSCالاقتصاالجانبأنإلىهِّونأ"التاريخية"الماديةعلىالردِّختاموفى

هذهبذكرالتوسعأنبيد،(3)عديدةأزهريةمؤلفاتوالتفنيدوالدحضبالردتناولفقد

(1)

(2)

(3)

.(1143-1131)ص،م1976هـ-1396سنه48ْالمجلدالأزهرمجلة:تراجع

.(176-17.)صصالحاليدالدين!عدللدكتور/،الإسلامأمامالثوعيةانهيار:يراجع

يراجع:

جاممة-التجارةبكليةالاقتصادقسممن-ماجتيررسالة،مقارنةدراسة-"الإسلاميالفكرفىالمالرأس"دور

.؟م979،عبادةأنيصمحمد.د،نامقالدينصلاح.دإشرافالعزيز،عبدفهمىشبانإعدادالأزهر،

،م1976مصر،بالفجالةغريبدار،ثالة.!،(88-77)ص،النمرالمنعمعبدللدكتور/،شيوعيةلاإسلام

.م1954عامالأولىالطبعةوكانت

هـ-1379الثانيةجمادىعدد"الإسلاملواءندوة8بابالا!لام"،آلواءبمجلةزهرةأبىمحمدللثيخحديث

.(636-634)ص،م1959ديممبر
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الجانبتخاولوهولهالمرسومإطارهعنالبحثيخرجقدالاقتصادىالجانبفىالردود

فليراجعها.شاءفمن،العقدى

.ط،(vr-v%ص)و،(54-47)ص،(46-41)ص-اللهرحمه-عرفةمحمدلليئ،افيعيةأمالإسلام-4

.م1959مصر،العربىالكتابدار

شةالأزهرلم!ثيخةالثانىالثقافىالموسممحاضراتضمن-البهىمحمدللدكتور/،الرقفىالثيوعيةمفهوم-

95)ص،م0196هـ-1379 l - f).

مصر،وهةمكتبة،3ط،البهىمحمدللدكتور/،-والوجهالحكممشكلاتالمعاصر-والمجشمعالإسلاسالفكر-

.م1982-ـه1402سنة

لمجمعالثالثالمؤتمربحوثضمن،العربىاللهعبدمحمدللدكتور/المعاصر،والاقتصادالإسلامىالاتصاد-

.(129-277)ص،م1966-م1386سنةعامالمنعقدبالقاهرةالإسلاميةالبهحوث

مكتبة،أولىط،(165-164)ص-اللهرحمه-دنياأحمدسليمانللدكتور/،الاسلامىالفلسفىالتفكير-

.م141v،مصر-الخانجى

مصر،،وهبةمكبة،ثالئةط،البهىمحمدللدكور/،والتطبيقالظربينالتاريخىالمادىالفكرتهافت-

iAvo---& irgc,.

،(1ه-ه181)صالباقىعبدفلدانللدكتور/،:مقارنةدراسة-افيعىوالمجتمعالإسلامىالمجتمعأسس!-1

519بمصر،المعارتدارتوزيع Wالطبعة.رقمذكردون،م

دار،ثانية.ط،(292-289)ص،شلبىالجليلعبدللدكتور/،الإسلامميزانفىوالثوعيونالثوعية-1

.م1976أولى.وط،م1986مصر،الروق

2/15-154)الميرأحمدسيدمحمدللدكتور/،منهالإسلاموموقفالفلسفىالفكرفىالمثالىالمجتمع-1 r)،ط.

عامالدينبأعولنوقثتدكتوراه"وهىم1981هـ-1014شة،مصر،"بالقاهرةالمحمديةالطباعةدار،أولى

.(م1977هـ-1397

مصر،،وهةمكتبةط،(72-61)ص،شامةالغنىعدمحمدللدكتور/،الإسلامبلادفىالئ!يوعىالخطر-1

.م1979-ـه1399

(Cالمؤلفطالأرهر،جامعة،التجارةبكلية،العوضىرفعتللدكتور/،الماركيةفىمحاضرات-1 iAA.

كيةبحوليةالعجمىالمقصودعبدالسعودىللدكتور/،بحث:منهالإسلامومرقفالثوعىالفكرعلىأضواء-1

'Cvv-1)ص،م1989هـ-9014سنةعام(5)العددبالقاهرةالإسلاميةالدعوة or).

،م1952معا(23)مجلد:يراجع:الماركيةلدىالاقتصادىالجانبعلىالأزهرمجلةردتكذلك-1

،(993-986)ص،م1959-هـ1378عام(30)ومجلد،(46--458)ص،(24)ومجلد،(95-89)ص

10-010)ص 0 r)،1980..عام،(52)ومجلد - alt(53)ومجلد،(1264-1258)ص،م

.(6180-1797ص،744-738ص)
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الرابعة*المسألة*

للألوهيةركسيةلاراإِنكاعلىالرد

:ولتتناو

الإله.إنكارفيأنفسهممعالماركسيينتناقض-1

نفسها.الطبيعةهو:الكونخالقبأنالقولبطلان-2

.المادةفيالمستكنةالذاتيةالقوانينهو:الكونخالقبأنالقولبطلان-3

.الكونخلقفي:بالمصادفةالقولبطلان-4

.-عنهمرغفا-تعالىاللهبوجودالماركسيينإقرار-5

الألوهية:إنكارفىأنفسهممعالماركسيينتناقضر.

احتبسالمطرأنوهىقريبةسنواتمنذحدثتى!لاالواقعةهذهأذكرالرذمفتتحفى

نقطةوأصبحت،تتوقفوالزراعة،تجفالآباروبدأت،طويلةلفترةالإماراتدولةعن

الشركاتوهرولتالبحر،مياهتحليةتكلفةوارتفعت،البترولبرميلمنأغلىالماء

طريقعنالأمطارلإسقاطضخمًامشروعًاعليهاتعرضالإمارا!حكومةإلىالأمريكية

مطرإلىتحولهكيماويةموادًاعليهوتلقى،السحابفوقبسرعةتسيرالطائراتمنأسراب

،المطاراتفوقوجثمتالطائراتوجاءترددبلاالحكومةووافقت..والضرعالزرعينقذ

حدث؟.فماذا..الإماراتسماءفىالسحبمروروانتظرت

فوقها،تمرأنورفضتاتجاهها،السحبغيرًتحيث،مفاجأةكانحدثالذىإن

إلىالعلماءومعهالإماراتدولةرئيسوالتجأ،وخوفوفزعدهشةهناكالناسوانتاب

أمطارنزلتأيامأربعةوبعد،وخضوعخشوعفىالاستسقاءصلاةوأدوا،وجلعزالله

الا"مريكية،الطائراتتدخلدونبغزارةالسحبوهطلت،قبلمنالبلادتشهدهالمكثيرة

.(1)والإنسانوالحيوانالنباتوارتوى،الآباروامتلأت

عددالأزهرومجلة،م1988سبتمبرمن12-ـه1014المحرممن14يومبالقاهرةالصادرةالأخبارجريدةقنظر:(1)

محمدمحمودللدكتور،"ومبعثهالإنان"خلقبمبعنوانمقال(878)هامش،م1989مارسهـ-9014لهئعبان

.رسلان
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البشررقيُأمالبشر؟!أمنفسها؟!تلقاءمنالطبيعةأم!؟المصادفةقبيلمنذلكاكان

وَيُنَزلُالسًاعَةُِمْلِععِندَةَهَفلا!إِنَّ:العظيمِقرآنهفىيقولالذى،وتعالىسبحانهاللّهوهو

وَيَنشُرُقَنَطُوااَمِدْعَبمِنَْثْيَغْلاُلِّزنُييِذَّلا!وَهُوَ:كذلكويقول،(34:القمان(َثيَغْلا

.(28:)الشورىالْحَمِيدُ(يِلَوْلاوَفوَُهَتَمْحَر

مزاعملزيفوكشفهردهالأزهريواصلوهناذلكيفقهونلاالمراكسةولكن

منيهدفونوكانوأ-تريبًامروالذى-"المادة"أزليةزعمهمأبطلأنفبعد،..الماركسية

وأنها،نهايةفلهاثئمَومن،بدايةلىللمادةأنالأزهر-أى-فبين،الألوهيةإنكار:ورائه

ذإ؟عنهمرغمًا"تعالىاللهوجودةببالاعترافلإلزامهمالبدءنقطةكانتوتلك،حادثة

فىالأزهرشرعهناومن-ومعروفمقررهوكما-محدثمنلهلابدحادثكلإن

بالكشفالبهىالدكتور/فيبتدئوجل-عز-اللهوأنه،المحدثهذابوجودالخصمإلزام

داتضفىقائلاً:،للإلهإنكارهمفىعأنفسهمالماركسمِنتناقفررعن-عقليةبطريقة-

نأالعابدينعلىيجبالذىالمعبودكيانلهوتجعل،القداسةمنهالةالعلمعلىالماركسية

الصناعية-الحضارةنموفىالإسهامهوهناوالقربان-بقربانإياهعبادتهمفىيتفموا

العلم،:آخربثلثيث"الاعتقاد"إلىودعتهمجديد،منتالإيمان"إلىالمشيوعيةدعت

.وعقيدة،دينا:الماركسيةالفلسفةوأصبحت،والدولة،والمجتمع

جديدمنانتهت،والإيمانالدينلتقوض(1)،الواقع"مبدأبتأكيدهاأنهايلاحظوهنا

دينإلىبل،اللهدينإلىليسولكن،والإيمانالدينإلىنفسهالواقعطريقعن

:الإنسانبمصتوعالإيمانإلىبل،ب!للهالإيمانالىولي!،الطبيعة

خدعته.فىوليىطالإنسانعلىسيادةلهيجعل:وت!ليههالعلموتقديس-أ

انتظاردونفيهوالإقناءالتضحيةألىأفرادهيدعو:وتاليههالمجتمعوتقديس-ب

مفهجزاء

المعرفة،فىاعتبارنفها:الطيعةفىللمقليكونوأن،الوصوهوالطبيعةوراءلمايكونأنينكرتالواتعمبدا(1)

الماءوحىبهيأتىفما،البثرىالمجتمعغايةوتحديدالإنانملوكتخططونىالوجرود،علىالحكمفىووزن

ينظر:!إوخداعوهمالإنسانيخهايعقاقالطيعةبهيصؤرأنوبحاولنفسهصالعقليدركهوما،خرافة

،(23)صالهىمحمدللدكعور/،والدينالثوعية
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الإلهإلاإذنهناكليستناقشأندونتطاعيجعلهاوتأليهها:الدولةوتقدي!-ج

التىالطبيعةواقعمنأنهالماركسيةادعتالذى"الثالوث"ذلكهوالجديدوالإلهالجديد،

يشاهد:ولايُرىلانفسهأنهمعوتشاهدترى

.نتصورهبل،العلمنرىلافنحن-

بينالمشتركةالروابطمنمجموعةأنهعلىأيضئانتصورهوإنما،المجتمعنرىولا-

.الاءنراد

الجديد،الدينفىالجديدوالإله"التنفيذ"فىآثارهانحسوانما،الدولةنرىولا-

فىيوجدلالأنه؟قبلمناللهالماركسيةأنكرتوقدالمشاهد،الواقعفىإذنيوجدلا

المَبريرذلكعلىيقومبمافتؤمنتعودثم،خاصتبريرعلىتنكروبذكالمشاهد،الواقع

.(1)"إ!ذاتهالخاعى

علىأو،ألهوهماألوهيةفيبطل-هذالتناقضهمبيانهبعد-البهىالدكتور/ويكمل

إلاإلهمنخشيةهناكليستالجديدالدين"وفى:فيقول،الإلهمقامأقاموه:تقديرأدنى

الإنسانأنبدليل،الإنسانصنعمنوالدولةوالمجتمعوالعلم،والدولةوالمجتمعالعلمإله

وجودعلىطارئوجودالثالوثهذافوجود،دولةوغيرعلمغيرمنيوجدالبدائى

يومالإنسانعظيبتعدويوم،نفسهخلقمنوليس،الإنسانخلقمنهوله!اذن،الإنسان

فالفناء:الاضمحلاليعتريهثمًومن،حياتهوتتوقف،وجودهيتوقف

خالق.عملاقصورةفىبداوإن،الخلقعنعاجزإلهفهو-أ

.لغيرهالحياةيعطىاْنهبداوإن،غيرهعنيستغنىلاله!وهو-ب

لاهوالخير،إلىالإنسانيةيوجهأنيستطيعلا،أمرهواقعفىواحتياجهبعجزهوهو

إلىإماتوجهالتىالذاتيةالقوةيفتقدذلكمعبلالشر،منالخيرتمييزفحسبيفتقد

.(2)"رشلاإلىوإما،الخير

الشيخفيقول:تعالىاللهوجودلإنكارتعللاتهمفىلمناقشتهمالأزهرىالردّينتقلثم

الواقعفىالاسلام:لفضيلتهأيفاويراجع،بتصرت(26-2ه)صالبهىمحمدللدكتور/،والدينالئوعية(1)

.(121)صيديولوجىالأ

Y)صالبهىمحمدللدكتور/،والدينالثيوعية(2) lَ27).
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فمن،تعالىاللهتنكرونكنتم"إذا:الشيوعيينعلىناعيًا-اللهرحمه-زهرةأبومحمد

تزولا،أنوالاْرضالسمواتيمسكالذىومن،فيهماوماوالا!رضالسمواتخلقالذى

هذا،عنسألتهمن!ل؟سابقمثالغيرعلىالأرضذرأالذىومن،ويميتيحعىالذىومن

بأنليجيبونله!انهممنها؟هىأمالأشياءهذهشيغيرأهى؟الطبيعةوما،!الطبيعةليقولن

.(1)؟الحياةهذهنواميسوضعالذىومن،التفاعلذلكيسيرالذىومن،يتفاعلالكون

وتعليلالكونتفسيرفىاحتمالاتهمن!ال؟المحرجةالورطةبهذهيشعرون"والماركسيون

نأتعدوالاكلهاالاحتمالاتهذهلأن؟الموضوعيةالمناقشةأمامكلهاتثبتلا،وجوده

ثلاثة:منواحدةتكون

موجد.غيرالمحفمنالعدممننشأقدالكونهذايكونأن-أ

نفسه.أوجدالذىهويكونأو-ب

الله.هوالموجديكونأو-ج

:نقولعندمااْنناذلك،بداهةباطلموجود"غيرمنالوجوددة:الأولوالاحتمال-1

وعليه:موجود،شيءأوموجد،شيءأىمنوالانتفاءالخلو:معناهفإن"العدم"،

تناقض،وهذاوجود"،لامنوجودًا"يعنى،فاعلةعلةغيرمنالعدممنفالوجود

.وجودًاينتجلاالعدمإن:يقالولذلك

وباطل،ال!دحملهأنهذلكفمعنى،حادثالكونهذاأنأثبتناقدمادمناإنناثم-2

كانأنهنفسهأحدثمعنىلأن؟"الثاني"الاحتمالنفسهأحدثالذىهويكونأن

أنه-الدالبفتح"محدث"-أنهومعنى،نفسهعلىمتقدمأنهيعنى،الإحداثقبلموجوذا

وقتفىومعدومًاموجودًاالواحدالشيءيكونأنعليهيلزمإذ؟تناقضوهذا،متأخر

واضح.تناقفسوهذا(2)دعبيخلقلمهن"الومعدوفا،،خالقلأنهموجودًا؟واحد،

عدد"والثوعيةالإسلام-عيينلذىالصبح"بدا:عنوانتحت8الإسلام"لواءبمجلةزهرةأبىمحمدللشيخمقال(1)

دللالمطعنىالعطيمعبدالدكور/أنإلىالإلهن!ارةوتجدر،(359)ص،م1959نوفمبرهـ-1379الأولىجمادى

الإيديولوجياتمواجهةفىالإصلام:يراجع،الكونخالقهوتعالىاللهأنعلىواضحةوأمثلةمبطأسلوبفى

.(26ه-592)صالمطعنىللدكتور،المعاعرة

كذلك.باطلوهوواحدآنفىومعلولأعلةيكرنأنأيفئاعليهويلزم(2)
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يتصفأنولابد،الكونغيرهوللكونالمحدثيكونأنتعينإلايبقىفلا-3

الصفاتبهذهمتصفًاكانلولأنه؟الكونبهايتصفالتىالحادثةالصفاتغيربصفات

يحدثه.خالقإلىأيضئاهولاحتاجالحادثة

:القولأما

.المادةفىالمستكنةالقوانينأو-بأ-بالطبيعة.

وأالعلممنأساسعلىيقوملافزعم؟الكونوجودتفسيرفىالمصادفةأو-ب

.!1)"العقل

بالطبيعة:فالقول-أ

:فقال-صالحالدينسعدالدكتور/بعدهومن-اْيفخاالمعطىعبدالدكتور/زيفه

يقولكمابالطبيعةهكذاخلقالكونأنافترضناإذالأننا؟يصلحلابالطبيعة"القول

الطبيعة؟ما:نسألفإننا،الماديينبعض

الأشياء؟.ذواتهىهل-

.؟النقصانأوالنموأوللخلققابليةمنوصفاتهاخصائصهاهىأو-

مستحيل.ذلكإن!؟نفسهالشيءيخلقكيف:الأولفعلى

هذهتوجدفكيف!؟وهوجودهقبلالشيءصفةتوجدأنيجوزلا:الثانيوعلى

(2)"؟أعراضهمنوعرض،لهلاحقةأنهامعموصوفها،الصفة

(1)

(2)

.(43-42)صالدينمواجهةفىالماركسية:ينظر

4-46)بيومىالمعطىعبدللدكور/،الدينمواجهةفىالماركية:يراجع 5 o)،فىالإسلايةالعقيدةوأيضَا

الأمريكىالطبيعةعالمقولأيفئاوأسوق،(132-13.)ص،صالحالدينسعدللدكور/،الحديثالعلمضوء

هذهوفى،الخالقبأوصاتيتمغأنهذلكمعنىن!ف:نفمهيخلقأنللكونيمكنكان"لو:،ديفيسالرل،جورج

سوتهذاإلهناولكن،8الإله8بوجودالتليمإلىننتهىوهكذا...الإلههوالكونبأننؤمنأنسنضطرالحال

يىوهوالمادىالعالمخلقالذىالإلهبذلكأؤمنأنأفضلإتى،!واحدأآنفىومادئاغيبياإلفاعجيئا،يكون

الإسلام:انظر،،الخزعبلاتهذهمثلأتبنىأنمنبدلأ،ومدبره،ومديرهحاكمههوبل،الكونهذامنبجزء

وتقديممراجعةخان-الإسلامظفر:ترجمة(901-081)صخانالدينوحيدالعلامةللأشاذ،يخدى

الطبعة.رقمذكردون،م1991،ممر-القاهرةالإمملامي-المخارط،شاهينعبدالصبور.د
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:للكونالخالق:هيالمادةفىالمستكنةالذاتيةالقوانينبأنالقولوأما-ب

الكواكبجميعأنيؤكد"العلم:يقولحيثبطلانهالعلاأبوجميلالدكتور/فيبين

يخرجلاضر"الافحكمإذن،تفرقتثم،واحدةمجموعةالبدءفىكانت،الأرضومنها

فلماذا،الكواكبجميعحكمهوالأرضحكمكانواذا،الكواكبجميعحكمعن

،الإنسانخدمةإلىضر"الاعملاتجهولماذاغيرها؟دونالقوانينبعملالأرضاختصت

.؟الأخرىالكواكبمنهوحرمت

حكمهاأنمع،الأخرىالكواكبمنهاوحرم،الميزةبهذهالأرضاختصالذىومن

.واحد؟جميعًا

فعلمنهوإنما،محكمةسنمنعليهايجرىوما،الأرضيحكمماأنسلمناولو

مهماالمادةقوانينأنالعلمأثبتفقد،العلممعنتصادمماأوللتصادمنا؟فقطالقوانين

الخطأ.تحتملفإنهاالدقةمنبلغتأورقت

ولما،وعليهفيهالحياةلفسدت،فقطالمادةلقوانينإلايخضعلاالكونكانلوإذن

وهو-هذاثبتماواذا،العجيبالتقنينوذلك،الانضباطبهذاعليهالحياةوجاءتجاء

وتقننوتنظمتحكمها،علياقوةالمادةوراءأنثبتمكابر-إلاينكرهلاقطعًاثابت

.(قوانينها)1

:الكونوجودتفسيرفىبالمصادفةالقولوأما-ب

ولاللوجود،سببًاالمصادفةيفرضلاالسليمالمنطقى"العقل:زهرةأبوالشيخفيقول

.(2)"الحقيقةإلىالوصولعنالعجزعندإلاتذكرلاوهىالإيجاد،فىمؤثرًايعتبرها

أوحالذىمنوملزمًا:ومفنذاداحضَاحجازىاللهعوضالدكتور/فضيلةويتساءل

التغيرتقبللمذاتهامنلهاالخواصهذهكانتإنفإنهاخواصها؟وأكسبهاطبيعتهاالمادة

منلهاليستالخواصهذهكانتلههان،يزولولايتخلفلابالذاتمالأن؟الزوالولا

.(144)صالملاأبوجميلللدكور/،والعلمالدينبينالماركهمية(1)

،م1959نوفمبرهـ-1379الأولىجمادىعددالإسلاملواءبمجلة-اللهرحمه-زهرةابىلثيخمقال(2)

.والاصلام،الثوعية":عنوانتحت،(539)ص
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خلقه،بأمورعليم،تدبيرهفىقادر،صنعهفىحكيملهافاعلمنإذنلهافلابدذاتها

كمالمنلهاليسفإنه،والطبيعةالمادةمنذلكيكونولامحالها،فىالأموريضع

الوجهعلىوإتقانهالعالمنظاميوجدما،القدرةوشمول،والحكمةالعلموسعةالقدرة

القلوببمجامعيأخذإبداعمن،جمالهالعقوليبهرإتقانمن،عليهنشاهدهالذى

نأببعفإلابعضهوارتباط،العالمأجزاءبينوالتكافؤالتناسبكمالومن،والأفئدة

للهمسخرة،تنطقلابكماء،تعلملاجاهلةتُبصر،لاعمياء،تسمعلاصماءالطبيعة

تعدوها،لاسنمنلهارسمماعلىوسائرةوصفاتها،المادةأودعهاالذى،تعالى

تنظيملهايكونوأنى،وخلقإبداعللطبيعةيكونفكيفعنها،تتخلفلاونواميس

.(1)!؟وتشريعوحىمنهاأووتدبير،

بالمصادفةالقائلينأن:-اللهرحمه-دنيا)2(سليمانالدكتور/ذكرثمومن

.(3)هيفيتورطأنبعاقليليقلاالذىوالتقليدالعنادهوبل،دليلمعهمليس

غيرتعالىاللهلوجودالمنكرينأدلةأن:الفيوميإبراهيممحمدالدكتور/نقلوكذا

بإنكارالجزمفىالمفكرأوالعالمإليهيستندمقنعدليلمنعندهمفليسللإنكار،كافية

.(4)اللهوجود

:قالحيثالكونتفسيرفىبهاالقولبطلانبيومىالمعطىعبدالدكتور/نَّيبو

العلماء،أيدىمنالمقاييسلضاعتالكونهذافىسلطانللمصادفةكانلو-ْا

العلم.وبطل

(2

(r

شمىمحمدوالدكتور/،حجازىجاداللهعوضللدكتور/،والأخلاقالإسلاميةالعقيدةفىمحاضرات:ينظر

.م1971هـ-1T'41مصر-بالأزهرالمحمديةالطباعةدار،ثانيةط،(30-29)صسالمإبراهيمالدين

حصلحتىالعليممراحلفىتدرج،بالمنوفية-موفمركز-سدودبقريةم3/18/0191فىاللهرحمهولد

التوحيدفىالدكقوراهعلىوحصل،المراغىالثيخعهدفىم1938عامالدينأصولكليةمنالعاليةالشهادةعلى

فىالإسلامىللمركزمديرًاعملالسبعيناتوفى،م1967عامالدينأصوللكليةوكيلأعين،م1945والفلسفة

-رحمهتوفى،الإسلامىالفلسفىالتفكير-ب.الغزالينظرفىالحقيقة-أ:منهاقيمةمؤلفاتوله...نيويورك

زتزوق،حمدىمحمودللدكتور/،الحديثالعصرفىالإسلامىالفكرأعلاممن:يراجع،م1988عامفى-الله

.(119-113)ص

منطقمع"وقفة:عنوانتحتمقال(335-333)ص،م1971-ـه1391عنة(43)المجلدالأزهرمجلةتراجع

دنيا.سليمانللا-كتور/،الإلحاد،

.(338)ص،الفيومىإبراهيممحمدالدكتور/لفضيلة،لهالدينعلاج-تياراته-مصادره:الإنانيالقلق:ينظر
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وخطةمعيننظامحسبوقوعهاتكررفإذا،مرةتقعأنالمصادفةقوانينمنإن-ب

للنظامملاحظةوأدنىمطردًا،ئابتانظامًاحينئذٍتكونبل،مصادفةتكونلاف!نها،ثابتة

قوانينحسبالكثرةالبالغةظواهرهوتطوراتوجودهفىلهالكونيخضعالذىالدقيق

.(1)الكونهذافىللمصادفةأثرأىيبطل،تتخلفلاثابتة

العلميكشفيومكلففىقائلاً:(2)عيسىحامدالأنورمحمدالدكتور/ذلكويؤكد

سبحانه.والخالقوالمتقنالمنظموجودتؤكدالكونفىجديدةأسرارعنالحديث

بنظامتتحركوالنجومالكواكبمنملياراتبهالرحبالفضاءعالمأنالعلمأئبتفقد

يقول،الغامضرالعالملهذاواضحةإشارةالكريمالقرآنوفى،صارمةقوانينوتحكمها،كامل

.(75،76:)الوافعة(ٌميِظَعَنوُمَلْعَتلوْلَقَسَمٌوَإِنَّهُبمالنّجومِِعِقاَوَمِبأُقْسِئمالَف!:سبحانه

المعروفةجاذبيتهاولها،نقصولازيادةبلاالمحددةومساحتهاكتلتهالهاوالأرض

ثم،الكللاختلاليؤدىنقصأوزيادةوأى،والتوازنالحركةعلىحىكلتساعدوالتى

عنهاينجمالتىالشمسوحولوالنهار،الليلعنهاينجمالتىنفسهاحولحركتهالها

لاستمراراللازمةبالغازاتعليهاالأحياءيمدالذىالغازىغلافهاولهاالأربعةالفصول

الذىالجوىغلافهاولهاسطحها،إلىملتهبةوالنيازكالشهبوصولمنويمنع،حياتهم

.(3)للحياةصالحًاأرجائهاكليجعل

بمامستشهدًا-التجريبىالعلمطريقعنالردإلىصالحالدينسعدالدكتور/ويعمد

منهل؟الصدفةأمرفىالعلميقولماذا...":فيقول-المتخصصةالكتبأحدفى

نأالممكنمنهل:الملحدينعلىالمسألةونخفف،؟بالصدفةحيةخليةتوجدأنالممكن

بروتيني؟جزيءألفأربعينبهاالحيةالخليةبأنعلفا،بالصدفةواحدبروتينىجزيءيتكون

هي:عناصرخمسةمنكيميائىمركبإنه:العلميقول؟البروتينيالجزيءهوماولكن

هـ-والكبريت..وكسجينلأوا-د.والنتروجينجص-.لاْيدروجينوا-ب.الكربون-أ

.الكونفىموجودةعناصروأربعةمائةمنعناصرخمسةهذه

.بتصرف(44-43)صبيومىالمعطىعبدللدكتور/،الدينمواجهةفىالماركية(1)

;r)الأزهر.جامعة-بالقاهرةوالدعوةالدينأصولبكليةوالفلسفةالعقيدةأستاذ

،(191)ص،عيىحامدالأنورمحمدللدكتور/،عقديةقضايا:ينظر(3)
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الصدفة:تحدثلكىأمورعدةمعرفةانتظارفىالآنفنحنإذن

بينمنمحددةوبنسب،بالذاتالخمسةالعناصراجتماعاحتمال:الأولالأمر-أ

البروتينى.الجزيءلتكوينعنصرمائةمنأكثر

هذاتؤلفلكىمصتمرّاخلطَاتخلطأنينبغىالتىالمادةكميةنعرفأننريد-ب

.الجزيء

ذراتبينالاجتماعهذايحدثلكى،الزمنيةالمدةنعرفأننريد:الثالثالأمر-!

الواحد.الجزىِء

نأفوجدالعواملهذهبحساب"يوجين"تشارلزالسويسرىالرياضىالعالمقاموقد

،01إلى1بنسبةإلاواحدبروتينىجزيءلتكوينالمصادفةطريقعنتتهيألاالفرصة

مائةنضيف:أخرىوبعبارةمرة"وستينمائة01ثؤ1"أىمرة160نفسهفىمضروبًا

الاحتمالنرجحفكيف،بهالنطقيمكنلارقموهو،عشرةجانبإلىصفرًاوستين

الممكة؟.غيرالاحتمالاتمنالهائلالعددهذاعلىالواحد

الموجودةالمادةعنمرةبليونتزيدفهى،التفاعلهذالحدوثتلزمالتىالمادةعنوأما

وخضها.تحريكهايمكنحتى،الكونسائرفىالآن

العالمقدرها،السنينمنعديدةبلاينفهى:لذلكاللازمةالزمنيةالمدةعنوأما

وأربعونوثلاثةمائتان:أخرىوبعبارة،مرة243نفسهافىمضروبةعشرةبأنهاالسويسرى

سنين.عشرأمامصفرأ

والفضاء،المادةوكمية،الوقتمقاديرأننلاحظوهكذا:الدينسعد.دويعلق

المادةمنبكثيراكثرهوبالصدفةواحدبروتينىجزيءوجوديتطلبهاالتىاللانهائى

،ضر!الاظهرعلىالحياةنمواستغرقهالذىالوقتمنواكثر،الاَنالموجودينوالفضاء

.الوقوعمستحيلةالصدفةإن:الرياضىبالحسابالعلميقولوهكذا

ذرةألفأربعيناجتماعهوالذى،المحالبهذا-جدلأ-سلمنالوحتى:ويضيف

خلالمنالحياةوجودعننسألفإنناواحد،بروتينىجزيءلتكوينعناصرخمسةمن

يمكنولافيها،حياةْلاميتةكيماويةمركباتمجموعةأنهمعأتت؟أينمنالجزيءهذا

اللهأودعهالذى،الروحوهوالعجيبالسرذلكفيهايحلعندماإلاالحياةفيهاتدبأن
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اجتمعتوكيف،الحيةالخليةلتكوينالجزيئاتهذهاجتمعتكيفثم،مخلوقاتهفى

أنواعمنونصفمليونإلىالأجسامهذهتنوعتوكيف؟الأجساملتكوينالحيةالخلايا

الهائلةالكميةهذهانتشرتوكيف؟النباتأنواعمن002ر...وحوالى،الحيوانات

نإ!؟الإنساننسميهالذىالأعلىالمخلوقهذابينهامنوجدوكيف،الأرضسطحعلى

عقولنا.نلغىأنلنايريدونالملحدينهؤلاء

أينمن:لهمفنقولجوابًا،عليهيردواأنيستطيعوالنسؤالأنسألهموأخيرَا:

.؟بالمصادفةالمادةأوجدتالتىالأساسيةالمادةجاءت

.(1)"جوابلا!؟الإمكانياتهذهكلفيهاوأودعخلقها،الذىمن

نأماركسىلكلالأجدىمنأليس:عيسىحامدالأنورمحمدالدكتور/قالولذا

فَاءنِمَقِلخبمَقِلخمِثمَالإِنسَانُِرُظنَيْلَف!خلق3وكل،تكوينهوعلىأولأذإتهعلىِيتعرف

كانالمنىوهودافقماءمن،(7-ه:الطارق)سورةوَالتَّرَائِبِ(ِبْلُئعلاِنْيَبمِنْيخْرجُبمدَافِقٍ

خلقعنتمافاعاجزتقدممنإليهوصلماكلمعالعشرينقرننافىالعلموان،خلقه

الماركسىالمذهبأصحابأنإلا!!الخليةتكوينسرهمااللذانالبويضةأوالحيوان

.الكفر)2(علىويصرون...عقولهميجمدون

وأالكونخلقأنهأحدأىيدعىأنيستطيعولاأحديدعلمأنهذلكبعدويبقى

قرآنهفىأخبرالذىالأعلىالمثلولله،وجلعزاللهإلايبقفلم،المخلوقاتمنشيئا

منالثلاثينةيَالافىالقرآنوذكربل،فيهنوماوالأرضللسمواتخلقهعنالعظيم

خلقالذىهوتعالىاللّهأنالدنيويةعلومهمبواسطةسيعلمونالكفارأنالأنبياءسورة

واحذا.جزءأكانتأنبعدبعضهماعنوفصلهماوالأرضالسموات

هناككذلك،(15.-147)ص،صالحالسيدالدينسعدللدكتور/،الحديثالعلمضوءفىالإسلامةالعقيدة(1)

دور:المثالسبيلعلىينظر،التجريبىالعلمفاحيةمنالصدد-هذافى-الماركسيةعلىأخرىأزهريةردود

"مطبوعة"متولىمحمودمحمدإعداد،بالقاهرةالدينأعولكليةمندكتوراه،الإسلا!يةالدعوةخدمةفىالإعلام

العلاأبوجميلللدكتور/،والملمالدينبيرْوالماركية،م1983عامالمزلفط،(216-102)ص

الدينأعولكليةبحوليةالجملأحمدللدكتور/،"الإلحاديالمادىالفكرمزاعم"منوبحث،(3،1-144)ص

.(322-31.(ص،م198هَـه5014سنة5عددبالمنويخةوالدعوة

.بتصرف(56ص،53)ص،جىحامدالأنورمحمدللدكتور/،الفكرىالغزوأبعادمن(2)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


العشرين(القرنمنالثانىالنصف)فىالمنحرفةالفكريةالتياراتعلىالردفىالأزهرجهود

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!بم!!

يُنكرأدئاأنرزواالذينالمراكسةالأدباءأضابيرفكشف(1)عوضينإبراهيمالدكتوروأما

"الثابتكتابهفىأدونيسمثل،اًّيدامليسماوكل،الروحانياتمنرخ!شو،اللّهوجود

.(2)"العربيالشعر"مقدمةوكتابه،الثلاثةبأجزائه"والمتحول

الأديانأصحابجهودتضافرإلىدعاالفيومىإبراهيممحمدالدكتور/فإنوختافا

لنظامهللحياةطريقًاالإسلامواتخاذالإلحاد،لمكافحةواليهوديةوالمسيحيةالإسلامالثلاثة

هىحيثمنالسماويةالأدياندعوة:الإلحادمناهضةإلىالدعوة"وتعتبر:فيقولالشامل

ألوانهبشتىالإلحادمكافحةمننجعلأنهذهالهدفوحدةمننستطيعفهل،سماويةأديان

توحيدتستدعىدعوةوتلك؟سبيلمنذلكإلىفهلجميعها،الأديانتتنباهاعالميةدعوة

شمولوهوعنهماالإسلامبهيتميزماإلىننظرذلكبعدثم...صادقينكناإنالجهود

.لنفسها!)3(الأخرىالأديانتزعمهلمماوذلكوالاجتماعى،والسباسى،الدينى:نظامه

وجودلإنكارخلالهامنالماركسيونيتسللأنيريدالتىالمنافذالأزهرعلماءسذَوبذا

تعالى.الله

الأزهر:مجلةوأما

ل!لوهية:إنكارهمفىالماركسيينعلىالردودمنوانربنصيبثاركتفقد

للدكتور/"الأديانعلىحرب"المادية:بعنوانمقالأ(23)المجلدفىنشرتفقد.-1

عننقولخلالمنوالدينللإلهالماركسيةإنكارعلىفيهرذ،خفاجىالمنعمعبدمحمد

وغيرهم،"موريسونو"كريسو"شوبنهور""تولستوي"مثلوالفلاسفةالعلماءكبار

.(4)تعالىاللهوجودفيهايقررون

فىدروشاطلبتهيلقنشيوعيامدرسئاأن:فيهجاءخبرأ(26)بالمجلدنشرتثم-2

للكليةوكيلأعملكما"سابفا،الأزهرجامعة-بالمنصورةالعربيةاللغةبكليةوالنقدالأدبقمورئي!أستاذ(2-1)

مقالاتلهأنكما،وقيمهمقوماته:الإسلامىوالمجتمع،المعاصرالعربىالأدبفىالإسلام:مؤلفاتهومننفسها،

وغيرهما.والأزهر،كالهلال،وعربيةمصريةمجالاتفى

-445)صالعربىالمقلأزمةفىتأملات(3) f)،14مصر،المصريةالأنجلومكتة:الناشر . r-ذكردون،م1983هـ

الطبة.رتم

أستاذانجلزأنالمقالفىصهوًاوقعوقد،(146-143)ص،م1952لسنة(23)المجلدالأزهرمجلة:تراجع(4)

.ندانهماأو،الصححهوالعكس(نبيدمارك!،

http://www.al-maktabeh.com



العشرين(القرنمنالثانىالنصف)فىالمنحرفةالفكريةالتياراتعلىالردفىالأزهرجهود

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!145!!

لوزيررجاءوجهتَّمثومن...وكشفتهموأمثالهالمدرسهذافضحتوبذا...الإلحاد

نطارعلىالأوامربتشديدالناحيةهذهإلىعنايتهيوجهأن-حينئذاك-والتعليمالتربية

.(1)المدرسهذاأمثاللمراقبةوالمفتشينالمدارس

لرئيسالأحمر"،الإلحادمن"مثلبعنوانمقالأالثلاثينمجلدهافىنشرتكما-3

راديودزأن:فيهجاء-اللهرحمه-(2)الزياتحسنأحمدالأستاذ-وقتذاك-تحريرها

أجرامبين-الخمسيناتأواخرفىأى-أخيرًاانطلقالذىالروسىالقمرأنأذاعموسكو

ماأنبائهبينيرسللموترصد:وتسمعتبصرالتىالدقيقةالعلميةبالأجهزةمزوذاالسماء

فىأعلىملكوتوجودمن،الا!ديانادعتهاالتىالدعوىتلكبعيد،أوتريبمنيثبت

بأنالمجلةصفحاتخلالمن-متعجبًا-عليهمورذ،إلهعرشهعلىيستوىالسماء

يستحيل،موقوتوبقاؤهمحدود،مجاله:وبعفطنطنوزنهيبلغالذىهذاقمرهم

بالأبدية.يشعرأوباللانهايةيحيطأنعليه

لاالذىالمحيطمنالقطرةأو،ينتهىِلاالذىالأفقعنالهباءةهذهتعرفوماذا

يحتويهأنالعقلفىيجوزلاوَالأَرْفى!،ِتاَوَمَّسلاُهُّيِسْرُكَعِسَووـهالذىالإلهفإنهيحد؟

قدرةتمسكهاإنماالأجراممسابحعلىالعلماءبهاتطفلالتى"اللعبة"نا!هل...موضعمنها

نفى،شاهدلاإثباتشاهدفهى،العلملاالنظامقوةوتديرها،الإنسانقدرةلاالله

الش!وعيةهىوإنما،علمولاعقلمسألةليستالمسألةولكنكفر،دليللاإيمانودليل

نأورأت،المادةفىوأفرطت،الروحفىوفرطت،بماركسوآمنتباللهكفرتالتى

النورإطفاءالأولهمهافجعلتوقيادتها،إرادتهاسبيلفىالكأداءالعقبةهىالأديان

.الإلحاد")3(بإشاعةالقلوبفىالإلهى

عاجزةالمادية"المذاهببعنوانمقالأالمجلةنشرتأيضًاالثلاثينالمجلدنفسوفى-4

عنيكشفماإلىالأنظارفيهلفتدنيا،سليمانالدكتور/للمرحومنفسها"تفسيرعن

.وآراءأنباءباب(1of-54.)ص،م1955لة(26)المجلدالأزهر،مجلة:تراجع(1)

جمادىفى-اللهرحمه-وتوفى،الزمانمنمدةالأزهرمجلةتحريررئاسةتولىوقد،الرسالةمجلةصاحب(2)

.م9681أغطىهـ-1388ةرخَالا

.بتصرف(811-81.)ص،م1959شةالثلائونالمجلدالأزهرمجلة(3)
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مسائلفىالشيوعيةضلالبينعلاقةثمةأنفذكر:للألوهيةإنكارهمفىالماركسييندخيلة

وكترس،الصماءكالاَلةالإنسانبجعلهم،البشريةللطبيعةتكرهموبين،والنبواتالألوهية

فىخطأعنليسوالنبوات،الا"لوهيةمسائلفىالشيوعيةضلالأنأيضاوأوضح،اكةفى

آلاتالناسيكونأنأرادوالمالأنهم؟مقصودمتعمدأمرولكنه،الرأىفىوضلال،التفكير

والتملك،،الحريةفىالإنسانحقوقيقررماكلمنيتخلصواأنلهملابدكانصماء

والإنكارالجحودخطوة:نظرهمفىالخطوةهذهوأصبحت،3الكرثوالعيش،والكسب

هذاظلممنالإنسانيحمىالذىلأن؟المالينظامهملتأمينضروريةالأديانعلىوالتمرد

.(1)تناسبهالتىالحياةنوعحىلكلكفلتالتىالسماءشريعةهوإنما،وعسفهالنظام

كليرد،جليلينكبيرينلعالمينمقاليننشرت:والثلاثينالحادىمجلدهاوفى-5

موسكوراديوفىوقفالماركسيينأحدأنمن(2)الصحفإحدىنشرتهماعلىمنهما

.وجودهبهايثبتبمعجزةيأتىأن،وجلعزاللهمتحدئا

منأن:فيهجاء"ومعناهالإله"تحدى:بعنوانالعقادللأستاذ:المقالينهذينأول-

نأأرادتماغيرتفعلأنيتحداهافلن،رشيدةسلطةأنهاعلىالإلهيةمعنىيفهمكان

منبكلمةاستطاعإذالأنه؟الزمانآخرإلىتفعلهأنتريدماوغير،الأزلمنذتفعله

وأوجودها،ينفىالذىالبرهانفذلك،تغييرهتأبىمايغئرأنوالاستثارةالتحدىكلمات

.الفروضأسوأعلىحكمتهاينفى

الضمائريلغىبالعينالمنظوراتبوجوداتنعلمكما،اللهبوجودالعلموإن

وإن،عينلمحةفىالكاملةحقيقتهاتعطينالاالترابمنذرةأهونإنثم...والعقول

ولا،عرفوهماأضعافمنهايجهلونيزالونولا،عليهملتخفىجلائهاعلىالشمس

هذهالعقولفيهاتحاروأنالخفاء،بهذاالساطعةشمسهتكونأنالكوننظاممنيستغربون

نأ-وتعالىسبحانه-الحقائقحقيقةمنينشظرونبالهمفماالضياء،مْاوهى،الحيرة

.(r)عينلمحةبهاتحيط

.(°M-198)صالثلاثونالمجلد:يراجع(1)

.م16/7/1959بتارلخالصادرةالأهرامصحيفةوهى(2)

.(264-261)ص،م1959يعبتمبرهـ-1379الأولربيععدد(31)المجلد:يراجع(3)
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يتحد!اللهوجود-1":بعنواندنيا،سليمانالدكتور/للمرحوم:المقالينوثانى-

ينزلأنمنوأعظمأجلتعالىاللهاذإن:فيهجاء"المصريةالصحافةإلى-2،الشيوعيين

سوفأنهمشأنهجليعلم،الأدلةمنبفنونلهمفيدلل،معاندينمكابرينإرادةعند

أدلةأقام-برحمته-وتعالىسبحانهوهو،غيرهابهردوامابمثللردها،الوسائليتلمسون

توجيهًاالأدلةتكونأنسبحانهإرادتهواقتضت،وجودهعلىتدللوالأنفسالآفاقمن

والجزاء،المسؤوليةفىالحكمةوتتحققالاختيار،معنىليتحققوإكراهًا،إلجاءًلا!ارشادًا،

.(1)"وجودهعلىشواهدكلهاالكونوأحداثمكابر،كلأنفرغمموجودفالله

"الماديةبعنوانمقالآوالأربعينالثامنمجلدهافىفتنشر:المجلةوتواصل-6

،الطير)2(الحديدىمحمدمصطفىالشيخللمرحوم"الإسلاميالعالمفىومغامراتها

إنكاربينهاصوالتى،المصريينالماركسييناْحدكتابتضمنهاالتىالزيوففيهفمث!كيف

.(3)وتداولهنشرهبعدميوصىتقريرَأوقذَمعليها،ورذَ...تعالىاللهوجود

الإلحادأن-الملموسالواقعخلالمن-بينت:والأربعينالتاسعمجلدهاوفى-7

:عنوانتحتواقعةالمجلةنشرتحيث،الردىمهاوىفىبصاحبهيودى،الا"لوهيةوإنكار

الله-وجودله!انكارالإلحاد،أوحالمنتخلصهافىرحلتهاتذكرلملحدة:"ملحدة"كنت

،والأماننم"الاشاطئإلىوالنجاة...بالدينيتصلمابكلوالسخرية-وجلعز

.(4)واطمئنانسكينةمنذلكأعقبوما،تعالىاللهبوجودوالإيمان

إليهتوصلمايحملضافئامقالأالمجلةنشرت:والخمسينالحادىمجلدهاوفى-8

للدكتور/الحديئة"الفيزياءلقوانينطبقًااللهإلىالعالم"احتياجعنوانتحتالتجريبىالعلم

(1)

(2)

(4)

61T)ص،م1959شتبرهـ-1379الأولربغعدد(31)المجلد:يراجع 14 - Y).

المعاهدفىبالتدرشوعمل،م1928سنةالعالميةشهادةعلىوحصل،م1190عامبالدقهلية-بالمنزلةولد

مناقتباس-أ:مؤلفاتهفمن،قيمةعديدةومقالاتمؤلفاتله،الا!لاميةالبحوثبمجمععضوْاواختير،الأزهرية

أستاذنا-اللهرحمه-فضيلتهراملوقد،القرآنشريعةمنالرحمنعطاء-!،الأرواحهادى-ب،الحقنور

علمهعلىاللهعوضالدكتور/وأفنى...الإ!لايةالبحوثمجمععضويةفىحجارىاللهعوضالدكتور/

.(171)صوتطورهتاريخه:الإسلاميةالبحوثمجمعةايفا:يراجع...وخُلقه

.(767-757)صم9761لة(48)المجلد:يراجع

19لنة(49)المجلد:يراجع VV90)ص،م-M.
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منواردفناءها،وكذاالفناء،منالمادةإمساكأنعلىثناياهفىدلل:فرغلهاشميحى

.(1)الحديثةالفيزياءبشهادة،تعالىاللهوهو،خارجها

...المادى"الإلحادبعنوانمقالأنشرت:اًضيأوالخمسينالحادىمجلدهاوفى-9

أصل"المادة"بأنالماركسيةزعمفيهدحض:فرغلهاشميحىللدكتور/،"والعبادة

ذلك،فىأنفسهممعتناقضهموبينعليها،الألوهيةصفاتوإضفائهم...الوجود

.(2)تعالىاللهوهو،قديمإلهالمادةوراءأنوأثبت

الذىالصنم:"الماركسيةبعنوانمقالأالمجلةتنشروالخمسينالثالثالمجلدوفى-01

للألوهيةالماركسيةإنكاراْيضًافيهكشف:الراجحى)3(الغنىعبدللدكتور/"يتحطم

.(4)نصوصهمخلالمنوذلكللأديانوعداوتها

ىأفى،أغراضهمعنويكشف،الملاحدةعبَسيلمقالبنشرهاالمجلةوتختم-11

دليل"دون"يلحدونعنوانتحتمقالجاءوالستينالرابعمجلدهاففىظهروا،ثوب

مجالفىالإلحاديةبعفالاَثارعناللثامفيهأماط،(ْ)البيوميرجبمحمدللدكتور/

.والشعر)6(الاءدب

:ونسيانسهو

أمرثمةأن-للإلهالماركسيةإنكارعلىالردودهذهكلوبعد-الملاحظةخفيفومن

وعلى-الطنيخي)7(الشيخوهو-الأزهرأعلامأحديذكرأنوهو،والدهشللعجبيدعو

(r

(4

(v

1ةل(51)المجلد:يراجع qv Aم،(.Oil 1-1 ir A.

.(1602-1599)ص،م1979ة!ل(51)المجلد:يراجع

.-اللهرحمه-بالقاهرةوالدعوةالدينأصرلبكليةأستاذاكان

.(748-746)صم1981لة(or)المجلد:يراجع

الوقتفىالمنافحينأبرزومن،الإسلاميةالبحوثمجمعوعضو"الأسبق"بالمنصورةالعربيهَاللغةكليةعميد

البارزين،أعلامهعلىالضوءإلقاءعلىويعمل،نهارهوضغلليلهحلمهوالذى،الريفالأزهرعنالحاضر

القيًمالبابهذايُلغىأنقبلالأزهر"اعلام"من:عنوانتحتالأزهربمجلةالمعتادبابهفىجهودهمبعضوذكر

..المجلةمنالنافع

-1991'لة(7t)المجلد:يراجع VI I I(392-388)صم.

والإرشادللوعظمديرأأصحثم-الخمسيناتفى-الأزهرىالدينىالزقازيقلمعهدشيخْا-اللهرحمه-كان

الفيومىإبراهيممحمدللدكتور/،مغتربةنفسحديث-أيامى:يحظر،مهابةذافاضلاْاعالموكان-بالأزهر

.م1998ممر-المحمديةالطباعةدار،أولىط،(86)ص
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(1)"هيفيبحثولموعلاجلللإلهيتعرضلمالشيوعيينمذهب"أنالا"زهر:مجلةصفحات

الكتب:هذهمن،للإلهالماركسيةإنكاربين،هذامقالهقبل...كتابمناكثرعمدوررغم

مصر.،0195،العربىالكتابدارط،البساطىلمصطفى،الميزانفىالشيوعية-أ

التأليفلجنةمطبعة.ط،الإسكندرىعمرللشيخحقيقتها،علىالشيوعية-ب

.م1951مصر،والنشروالترجمة

ينايرمصر،،المعارفدارط،وآخرونأدهمعلىللأستاذ،الشيوعيةحقيقةجص-

.م1955

محمدللدكتور/"الأديانعلىحرب"الماديةكمقالنفسهاالأزهرمجلةوفىبل-د

.(146-143)ص،م5219هـ-1371سنة23بالمجلد(2)خفاجيالمنعمعبد

منونسيانًاسهوًاكان-تعالىاللهرحمه-الطنيخىالشيخمنالكلامهذافلعل

أعلم.واللهقلمه

:-عنهمرغمًا-تعالىاللهبوجودالماركسيينإترار

كمادليلعنليس،تعالىاللهلوجودالماركسيةإنكارأنالظاهر،الأمرأنعلى

منأيضاعليهمالأزهرسجلةماوهو،والمكابرةالعنادهووإنما،إليهالإشارةأسلفت

اليهودىلينينالوفاةحضرت"حين:النمر)3(المنعمعبدالدكتور/يقولإذ؟عديدةسنين

بهأحاطوقد،الموتسكراتعليهواشتدت،الأولىالماركسيةالدولةوزعيم،الأصل

المضطرالبائسصيحةالأعماقمنيصيحأنمننفسهيتمالكلم،الشيوعىالحزبزعماء

مقالثنايافىالرابعرط!لا،(956)ص،م1956)بريلهـ-1375رمضانعدد،(27)المجلدزهر61مجلة(1)

.8والوجوديون"الإله:عنوانتحتلفضيته

اللغةكليةمنالأدبفىالدكتوراهعلىوحصل،الدفهليةبمحافظةولد،الأدبقسم-بالقاهرةالعربيةاللغةبكلية(2)

تنظر:،م1974عامالعربيةاللغةلكليةعميذاعينحتىالدري!،هئةوظائففىوتدرج،م1946عامالعربية

.(1137)رقمتحت(33.)صالارزةالمصريةلثمخصاتالقويةبالموسوعةترجقه

عملالأزهر،جامعةمنوالدكتوراه،الدينأصولكيةمنالعلياالثهادةعلىحصل،الثخكفربمحافظةولد(3)

الإسلامتاريخمنها:مؤلف35نحوله،م1978عامالأزهرشيخباعمالوقام،م\942عامبالأزهرمدرمئا

رقمتحتالباررةالمصريةللخصباتالفوميةالموسوعةترجمتهةتنظر،المتوردةوالمبادئوالإسلامالهند،فى

.(222-221)ص،(741)
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الأمرتداركالزعماءمنبهالمحيطيندهشةأحسفلماالله!"يا:أىيوه""أىقائلأ:

.(1)المرضهلوسةمنيعنى،المرضتأثيرمنهذا"إن:وقال

الثانية،العالميةالحربأثناء"ستالين"مع"تشرشل"اجتمععندماأنهأيضَاوأسجل

اللّهاسممكرزاكان"ستالين!أن-الاجتماعبعد-الصحفمراسلىإلى"تشرشل"نقل

الوزارةرئيس"تشرشل"نقلهماالصحفونشرت،أقوالهمؤكذابهويقسم،حديثهفى

.(2)الروسيةالدولةورئيسالشوعيينإمامعنالإنجليزية

فىالأخبارجريدةنشرتهما-اللهرحمه-النمرالدكتور/أيضًاسجلكما

السوفيتى،الاتحادمغادرتهابعدستالينْبنتْ"وصرحت:فيقولم1967/5/10

،اًعبطاللهيعرفلابيتفىنشأتلقد:فقالت،اللادينىالإرهابسيطرةمنوخروجها

وقاسيةصعبةالحياةأنعرفتونضجتكبرتأنبعدولكنىأبذا،اللهكلمةفيهتذكرولا

.(3)،باللهالإيمانبغير

السوفيتىالفضاءرائدسئل"حين:فيقولالمسيرأحمدسيدمحمدالدكتور/ويتابع

الا!جرامشاهدتلقد:قال،(4)الأرضحولالأولىرحلتهفىشاهدهعماْجاجارينْ

.(عليها")ْوتهيمنبهاتمسكعلياقوةكأن،دقيقنظامفىتدور،والكواكبالسماوية

السوفيتىالوزراءرئيس-"خرشوف"استدعاهحتىبهذايصرح"جاجارينْكادوما

بعدأعلنأنيلبثفلم؟باللهالإيمانمنهيفهمبماينطقفكيف،بشيوعيتهوذكره-وقتذاك

.(6)"!يجدهفلمالسماءفىمكانكلفىاللهعنبحثأنه،ذلك

.(68)صالنمرالمنعمعبدللدكتور/،شيوعيةلاإصلام(1)

م1984-ـه4014لبنان،بيروت-الجواددار.1,(9)صها!مغيةجوادمحمدتأليف:والنبرةالتوحيدفلسفة(2)

19)صالنمرالمنعمعدللدكتور/،شيوعيةلاإسلام(3) -1A)،للشيخ،الإسلامبدينعامتعريف:أيضْا:ويراجع

.بالمضورةالوفاءدارط،(48)ص،الطنطاوىعلى

.ط،(11)صالفندىالدينجمالللدكتور/،"والعلمالقرآن5:ينظر،م1961إبريل12فىالرحلةهذهكانت(4)

.م1968بالقاهرةالمعرفةدار،أولى

مذاهب:يحظر،هاللهعنأبحثفمضيت،الكونروعةأخذتنىالفضاءإلىصعدتعندما:أيضئا""جاجارينوقال(5)

.م1992هـ-1412،بالقاهرةالروقدار،سادسةط،(348)صقطبمحمدللأستاذمعاصرةفكرية

=،قبلمنعلقولفد،(164ص/2)الميرللدكور/،منهالإملاموموقفالفلفىالفكرفىافالىالمجتمع(6)
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الشيوعيةمنوفرارهمالسوفيتبعفالجنودإسلامخبرالأزهرمجلةونشرت

الشيوعيينبينوقعتالتىالحربفىوذلك،(1)أفغانستانجيشإلىوالانضماموالإلحاد

العشرين.القرنسبعيناتآخرمنبدايةسنواتعشرترابةواستمرتوالأفغان

وحتى:بقولهالبحوثمجمعطبعهالذىكتابهفىالصيادإبراهيمالدكتور/ويختم

عندما،اللهلوجودالمنكرةالإلحاديةالفلسفةظلفىولدالذى،السوفيتىالشبابنجدالاَن

ىأيجتازونوعندماموي"،"بوغىياربىبكلمةمنهمكليبدأ،الامتحانلأداءيجلسون

.(2)"وغوب"سلافاللهالحمد-شعوربلا-يصيحونبنجاحمشكلة

بصددوهو-البيومىرجبمحمدللدكتور/ربانياتطيباتبكلماتكذلكوأختم

:يقولإذ-الشيوعيةعلىرده

.!؟مداواتهعنالطبوعجزإيمانهفقدإذاالمريضيلجأمنإلى-أ

.القضاء؟بسطوةغيرهمالفأخذ؟العدلعلىالظالمدلسإذاالمظلوميلجأمنإلى-ب

.؟...عينهفقأأو،ساقهبتربماوقدرًاقضاءأصيبمنيلجأمنوإلى-!

الأوهامبهقذفتفقدماديًّاكانإذاأماشديد،ركنإلىآوىفقدمؤمنًاكانإذاإنه

.(3"الحياةتزولحينإلايزوللاقلقفى

مؤمنلأىالكلامهذاقلي"ولو:قالحيثهذه"جاجارين،واتعةعلى-اللهرحمه-زهرة(بومحمدالثخ=

وانما،مكانلهليررتعالىاللهإن:لهمولقالعقلاء،عنالكلامهذايصدركيف:لعجبضيئلةثقافتهكانتمهما

"...ورفعتهارفتيان:معناهالدعاءعدالماءإلىالاتجاهوان،يمينهتجفةفىفيهنومنوالأرضالسموات

الحلقة،زهرةأبىلئيخ"والإسلام"المنحرفونمقاليوالمحرمعدد،الإسلاملواء

الأمريكىالفضاءراثدزيارةنجرنثرتحيناهذا،"جاجارين،تولزيفالأزهرمجلةبينتبل،المقالمنالأولى

فىوذلك-اللهرحمهمحمود-الحليمعبدالثيخ/ا!برالاماملفضيلة،1أبولوهرحلةفى8أيروين"جيص

11الحجةذىمن28التيوم -. shatزيارته:أئاءالرائدوقالالأرهر،ب!دارةبمكتبه،م1975ينايرمن

"...وعظمتهوتدرتهاللهوجودعلىتدلكثيرةأشياءورأيت،اللهبوجردوشعرتالقمرسطحعلىععدت")نفى

المجلدالأزهرمجلة:تنظر...القمرلطحالمورمنمجمرعةمحمودالحجعبدالدكور/فضيلةعلىوعرض

.وآراء،"أنباءباب،(026-259)صم9751هـمارس1395صفرعدد47

."الاسلاميالعالم"(خبار(932)صم1982ابريلهـ-2014الآخرةجمادىعددالأزهرمجلة

سلسلة،الإسلاميةالبحوثمجمع.ط،(4.)صالصيادالحميدعد)براهيم/للدكنور،للطبالا!لامىالمدخل

.م1988هـ-0814الرابعالكتابعرة-النامنةالسنة-الإسلايةالبحوث

عصر=5:بفوان،البيومىرجبأحمدمحمدالدكتور/مقالم1991-ـه1411عام(63)المجلدالأزهرمجلة

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


العشرين(القرنمنالثانىالنصف)فىالمنحرفةالفكريةالتياراتعلىالردفيالأزهرجهود

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!بم!!

سبحانه:يقولإذالعظيماللهوصدق

عَلَئوَجَعَلَِهِبْلَقَوسَمْعِهِعَلَئوَخَتَمَ!مْلِععَلَئُهَّللاُهَّلَضَأَوةاَوَهإِلَهَهُاتَخَذَمَنِأَفَرَأَيْتَ!

.(23:)الجكاشبةوثِهَّللاِدْعَبنِميَهْدِيهِفَمَنغِشَاوَةًبَصَرِهِ

-*!َم-+ِث؟َب

كتابهفىسجل،تقدمكما،الثأةالأرهرى-راَكفرشدىالدكتور/أنبالذكروجدير،(1211)ص8الإيمان=

19مصر-بالقاهرةالتعاوندار2ط،،والدين،الماركسية VAقالحيث،نفهماركستراجع،(47-76)صم:

يحلأنالهدفكانإذاإلااللهم،مبرراتبلال!لهإنكارلأنه،لهمعنىلا"الإلحاد:8"الإلحادعنماركسقال

منالصريحةالخريةحدإلىذهبحيثذلكعنمتجاوزهوماأعلن،عديدةبنينذلكوبعد،"محلهالانسان

بالنسةضيثًايعنىلاسلبىتعيرإنه،وقتهعاشقدالإلحاد"إنحرفيا:قولهذلكمنوأصرح،الملحدين

هذاأرىلاأننىبيداهـ.8الإنانتحريرهووانما،الإلهإنكارهويىلديهمالمعنىإن...الأعلاءللاشتراكيين

والماركسِنماركسعنواستفاضاسْتهرمايزيل،اليقيندرجةإلىنبتهصحةتصلد.فكار،ذكرهالذىالتراجع

"وستالين"ليفين"8ذلكيعلممنأوللكانوأيضَا،ماركةكتبمنالنقلينهذينتوثيقلعدم،ل!لهجحودمن

يكن"،لمذلكأنغير،...ماركىعنالقلينهذينمثلذكرواأو،ذلكفىدربهعلىولارواو(تباعهما،

أعلم.والله
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الخامسة*المسألة*

ديانالأمنركسيةالاموقفعلىالرد

مطلبين:علىويشتمل

وفيه:الأديانمنالماركسيةموقفتفنيدفى:الأولالمطلب-أ

الدبن.لنشأةالماركسيةتفسيردحفس-1

الدين.منموقفهافىالماركسبةتناقضبيان-2

فاقمس.للأديانماركساستقراء-3

المخدر.هىوالماركسيةمخدرآ،ليسالدين-4

وفيه:،للدينالماركسيةمحاربةووسائلأساليبكشف:الثانىالمطلب-ب

الدين.محاربةفىالشيوعيةأساليب-1

والمتدينين.الدينتجاهالشيوعيةخداع-2

.الخادعالشيوعىالمخططْكَرَشفىوقبواأزهريون-3

الأولالمطلب

الأدياقمق،لماركسيةموقفتفنب

معصادقعاقليستطيعلاالتىالحقائقلحقيقةإنكارهابطلانللماركسيةظهروبعدما

وتعودللحقتذعنأنمنهامنتظرًاكان،الألوهيةجانبوهىاستبعادهافىيفكرأننفسه

ومحاولةالدينأمرمنالتهوينهىأخرىحيلةإلىلجأتلكنهاوالرشد،للصواب

يذكرهمأنهارتأوالأنهموذلك؟والمجتمعاتالأفرادبينمنكليةواستئصالهعليهالقضاء

الوحىتلقواالذينتعالىاللّهبرسلويذكرهم،وحدهلهوالخضوعوعبادتهتعالىبالته

دونتعالىاللّهوعبادةللرسلوالاتباعللاقتداءالناسسيتجهثئمَومن،الشريفالطاهر

فىوالتشكيكجدواهفىبالطعنعليهالقضاءعلىجاهدةفعملت!والدنيا!ماركس
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معفإنهوزورباطلوأى،تعلةبأىيكوننظرهافىذلكإنذلك؟لهموأنَى،رجاله

باسموبغواطغواممنوقعتمحددةوأزمنةمعينةأماكنفىفيهوالنفخإذاعتهتكرار

الذىالدينرجلإلىتنسبهولمالدينإلىوالبغىالطغيانهذاالماركسيةفنسبت،الدين

فالدين،الدينورجلالدينبينكبيروالفرقبريء،ذلكمنالدينأنرغمأخطأ،

،بمعصومليسلأنهيخطئفقدالدينرجلأما،يخطئلاتعالىالثهقِبَلمنالصحيح

دارجالالمسيحىالدينرجالبعضمنالوسطىالقرونفىحدثماالماركسيةفاهتبلت

"الدين"،الكنيسةباسمصوائاكانتولومخالفيهمآراءصادرواحينماأوروبافى"الكنيسة

الاجتماعىالواقعخلالمنالدينعلىحكمحينفقطأقدامهتحتماركسنظركما

.عصرهفىأوروباعاشتهالذىالمظلمالدينى

محاولات"إن:الفيومىإبراهيممحمدالدكتور/قولأذكرالردودمستهلوفى

عملاًليسالمعاصرةلحضارتناحضاريًّاأسأشايكونأنعنبهوالنأىالدينإقصاء

المادية؟الحضارةبناءنحوجهدمنقدمهمماأكثرجهذاالإنسانكلفاتجاههوإنماطبيعيًّا،

أما،وهواهالإنسانميلوافقإذالاسيما،طبيعىأمرعادةذاتهحدفىالبناءأنإذ

فىوخاصة،وعسيرةشاقةفإنها،للحضاراتمكونجاتلأعرقالإقصاءمحاولات

نتائجها")1(.

الديق:لنشأةالماركسيةتفسيردحض-1

الدين:لنظةتفيرهمبتفنيدرذهالأزهرويتدئ

نتيجةوكذاالضعيفةالطبقاتلإخضاعالقويةالطبقاتاخمراعمجردلجأنهتارة-أ

والعجز.بالجهلالإنسان؟حساس

نفسىكتعويضابتكرتهالتىالمضطهدةالمضعيفةالطبقأتاختراعبأنه:وأخرى-ب

تعيشه.لملذىالبائسالواقععن

لأنالخطأ؟فىموغلبأنه:الأولالتفسيرعلىبيومىالمعطىعبدالدكتور/فيرد

وثائية،131صالعيرمىإبراهيممحمدللدكتور/،لهالدينعلاج-تياراته-مصادره:الانسانىالقلقيظر:(1)

.6صأيضئاالفيومىللدكور/،المعاصرالنفسعلمفىالدينوضرورةالإنان
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منيعدهموما،للدينبالخفوعوالفلاحينالعمالأغرواإذاوالإقطاعيينالأغنياء

الدينيضخذواألاهدفهملتحقيقالأنسبفإن،حقوقهمعنليسكتوا؟الأخروىالفردوس

وما،للمخلوقينوالاستكانةالحقبتركيغرىحقدينمنمالأنهالإغراء؟لهذاوسيلة

أخذعلىوالعمل،الروحقوةإلىالمتدينتدفعإيجابيةقوةوهوإلاصحيحدينمن

.(1)الطاغينعلىوالنقمةالحقوق

حمايةإلىيهدفبرجوازيًّا،اختراعًاالدينكان"لو:القوصىالدكتورويضيف

اكتسابه،وجوهويضبط،المالغلواءمنيكفكفبماالاْديانجاءتلماالثرواتاْصحاب

.(2)"هيفواجبًااًّقحللفقراءويخصص

نشأةأسبابمنبأنجدلآسلمناوإذا:عيسىحامدالأنورمحمدالدكتور/ويكمل

الدينلفكرةالترويجعلىعملواالإقطاعيينوأنوالعجز،الجهلالأولالإنسانعندالدين

عرفوقد،الميلادىالعشرينالقرنفىنعيشالاَنفنحن؟الكادحةالطبقةتخديرأجلمن

وفى،الطبيعةأمورمنالكثيرعلىالسيطرهعلىقادرًاوصار،يجهلهكانمماكثيرًاالإنسان

وصنع،الذرةرَّجفوبقدرتهوالإنماء،الإنباتوعواملبالتربةعلفاأحاطالزراعةجانب

والدقيقة.العملاقةالا!جهزةعنالكئيرصنعكماالدمار،أجهزةمنالكثير

البشر؟بينمنوالتدينالدينيختفلمالعلمىالتقدمهذامعلماذا:سؤاليأتىوهنا

توضيحهفىأنفسهمويجهدونبالدينيتمسكونوالعلميينالعلماءمنالكثيرنرىولماذا

.(3)؟الدينإلىوعادإلحادهعنأقلعالناسمنفلانانْانسمعولماذاعنه؟والدلهاعللناس

يناقفأنه"مع:بقولهصالحالدينسعدالدكتور/فيفنده:الثانىتفسيرهموأما

كانإذاأنهذلك،الأديانلنشأةالتاريخىالواقعمحنيعبرلافهو،ويهدمهالأولالتفسير

فرضتهفكيف،الحقوقمنفقدتهعماكتعويضأوجدتهالضعيفةالطبقةاختراعمنالدين

الذىالوقتفى،الدينبغيريعيشونكانوالحاكمين9أنأم!المالكةالقويةالطبقةعلى

.؟بالدينالمحكومونفيهيؤمن

.49صبيومىالمعطىعبدللدكقور/،الدينمواجهةفىالماركسية:ينظر(1)

.بتصرف211صالماركسىالفكرإفلاس(2)

.11-06ص،الفكرىالغزوأبعادمن(3)
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هذهعلىالبشروجدمنذالنفوسفىفطرةالدينأنوهو،اًخهمشيئاماركسنسىوقد

.(1)(1هوادعىكماالدينأفرزتالتىالطبقيةالتركيبةتوجدأنوقبل،الأرض

المسيحية"تاريخ:فيقولاًعمللتفسيرينبتفنيدهالمطعنىالعظيمعبدالدكتور/ويخغ

مصيدةكانتخاصةالمسيحيةأوعامةالدينأن:الشيوعييندعوىيكذبمماوالإسلام

.والأقوياءالأغنياءمنغيرهمإليهادفعهمالتىالفقراء

فقراؤهمبهاآمنكما،المسيحيينمنوالأقوياءالأغنياءبهاآمنالمسيحيةلأن

لماوحبسًامصيدةالمسيحيةكانتولوبها،الإيمانفىصادقينكانواوكلهم،وضعفاؤهم

عنتكشفالمجالهذافىالتاريخوقراءةفيها،أنفسهموأقوياؤهمالمسيحيةأغنياءزج

والحديث.القديمالتاريخلحقائقومغالطاتهمالشيوعيينجهل

بتكذيبيكتفىلا،نزولهعصرمنذتاريخهفإن،المقولةبهذهالإسلامأريدإذاأما

وأ،الإنسانىالوجودمننسفًاينسفهمبل،فحسبجهلهمعنوالكشف،الشيوعيين

أغنىالإسلاملواءتحتانضوىفقد،فيهرجعةلاإخراخاالعقلاءدائرةمنيخرجهم

،والشبابالرجالوالعبيد،الأحرارلوائهتحتانضوىكماالأقوياء،وأقوىالا!غنياء،

.(2)"ءاوسحدعلىوالضعفاء،الفقراء،والأطفالالنساء

كريه،صدىإلاهوما،الدينلنشأةالماركسيةتفسيرىبأنالقوليمكنأنهعلى

هذارهز!الاأبانوقد،لهالمناوئللدينالعدائىموقفهمعنكشفت،مغرضةومحاولة

لبعضنصوصًاالنمرالمنعمعبدالدكتور/فذكر،الماركسيةقبلمنللدينالمعادىالموقف

(4)عرفةأحمدمحمدالشيخفعلوكذا(3)للدينالسافرعدائهمعنتعلنالماركسيةزعماء

(1)

(2)

cry

(4)

.135صصالحالدينسعدللدكئور/*،مال!إلاأمامالثيوعيةانهيار:ينظر

.4r0-393صالمطعنىالعظيمعبدللدكتور/المعاصرةالأيديولوجياتمواجهةفىالإسلام

والاستغزاء،الغزوبينالإ!لامةوالثقافة،1r-67صالنمرالمنعمعبدللدكتور/،شيوعيةلاإسلام:يراجع

الطبعة.رقمذكردونم1987المعارفدار.ط،273-272صأيفاالنمرللدكتور/

,-1Aوص،13-12صعرفةأحمدمحمدلثيخ،الثيوعيةأمالإسلام:يراجع v،منعرفةمحمدوالشيخ

عامتوفىوقدم1943عامالملماءكبارجماعةفىعضؤاثمالريعةلكليةوكيلأكانالاْزهر،علماءأفاضل

عددالأزهرمجلةهدية،الإسلامانشارفى،السركتابهمقدمةتظر:عائا،وثمانيناثنينعنم1972-ـه1392

هـ.1403الحجةذى
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محمد/والشيخالبهى)2(،محمدوالدكتور/خفاجى)1(المنعمعبدمحمدوالدكتور

.(5)وغيرهممحمود)4(الحليمعبدوالدكتور/الغزالى)3(،

الدين:منموقفهافىالماركسيةتناقضر-2

معتناقضهمدرجةإلىالدينمنموقفهمفىتخبطهمعنالشريفالأزهركشفبل

يشعروا.أندونذلكفىأنفسهم

فيه:هموقعواالدينعلىعابوهالذى"إن:القرضاوى)6(يوسفالدكتور/فيقول

ملىءومذهبهم،مجهولةمستقبلةوتنبؤاتغيبياتمنفيهماالدينعلىعابوا-أ

الغيب.صدريكنهاالتى،والتنبؤاتبالحتميات

وشعائررسوممنفيهوما،والقديسينللأنبياءتعظيممنفيهماالدينعلىعابوا-ب

لدارسيهامعلومهوكما-الماركسيةفإن،نفسهالأسلوباتخذواذلكومع،تعبدية

وقديسوها،ورسلها!انجيلهاعقائدهالهاديانةإنها،باردةفلسفةمجردليست-ونقادها

.19صخفاجىالمعمعبدمحمدللدكور/،الإنانيةدينالإسلام:يراجع(1)

المادىالفكروتهافت،148ص-والتوجيهالحكممشكلات-المعاصروالمجتمعالاملامىالفكر:يراجع(2)

.8صالتاريخى

.42،25،26،35،37،47،94،53،45صالغزالىللئيهخالأحمر،الزحفوجهفىالإسلام:يراجع(3)

فضيلتهكلمةوأيفما!كا9-55صوالشيوعيةوالإسلام،17-16صوالثوعيةالغفارىذرأبو:يراجع(4)

مجلدالأزهرمجلة:تنظر،م1977-هـ1397عامبالأزهرالمنعقدالثامنالإسلايةالبحوثمجمعلمؤتمرالافتتاحية

.255ص50

يراجع:(5)

.22-19صموسىبكرللأستاذالإسلامفىالإنانحرية-أ

392-391صالمطعنىالعظيمعبدللدكتور،المعاصرةالأيديولوجياتمواجهةفىالإسلام-ب

2ه-21ص،17-12صفايدالوهاببهدمحمودلليئ،الثيوعيةمقاومةفىكفاحنا-ص

.66-65صالخطيباللهعبدمحمدللأستاذوالإلحاد،الماركيةأطلالفوق-د

.118صالإسلامأمامالثيوعيةانهيارهـ-

.1579-1577ص،766-765ص،718-746صمن1981-ـه1014منة53المجلدالأزهرمجلة-ز

1عامالأزهرجامعة-الدينأصولكليةمنالعاليةالثهادةعلىحصلبمصر،الغربيةبمحافظةولد(6) forم،

فى-بالقاهرةالديناصولكيةمنالدكتوراهثم،م1954عامالعريةاللغةكليةمنالتدري!إجازةمعوالعالمية

القوميةالموسوعة:ترجمتهتنظر...والغدواليومالأمسبينالأزهررسالة:مؤلفاتهمن-السبعينات

.1513رقمتحت433-432صالبارزةالممريةللخصيات
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"لينين"جثمانأمام"موسكو"فىيوميًايمرونالمتعبدينحشودوانوشعائرها،وطقوسها

منالمؤمنينمرور،والإجلالالخشوعأماراتوجوههموعلىالأسود،الرخامىلحدهفى

.(1)"000الشهداءرفاتأمامقبل

التطبيقى-واقعهاخلالمن-للماركسيةالتناقصهذاالبهىمحمدالدكتور/ويؤكد

تمجيدهافىوالكنيسة،قداستهفىالديناللينينىالماركسىالفكر"يحارب:فيقول

ويرى،الدينقداسةاللينينيةالماركسيةعلىيضفىوهوعصمتها،فىوالبابوية،للمسيح

الطاعةتفرضعصمةللحزبالعامةللأمانةوأن،العاملا!مينهتجسيدًاالشيوعىالحزبفى

.(2)"تعليقولانقدولانزاعغيرفى

أكاذيبمنتعلنهوما،المقدسالكتاببتعاليمأشبهالحزبمقرراتلعجُتو":ويضيف

تصديقها.يجبمنهتتلىسطوربمثابةتعتبره"الحزب"بياناتيسمىفيماواختلاقات

مستوىفوق-الشيوعىالحزبعصابةوهم-المجتمعبعفأفرادترفعإذإنها

،الحياةفىكطريقالوثنيةوتمجد،الأوثانعبادةتعيد...والطاعةالقداسةفىالإنسان

.(3)!إ"رسالتهحملةمنوتسخر،اللّهبدينتكفربينما

قصر:ناءاستقرا-3

نأببيانبادئًا،باطلةادعاءاتمنبالدينألصقوهماتزييففىالأزهرويشرع

ويدرسه:الإسلامىالدينيطالعلممارك!س

ألحقهفيماماركسدعوىصحةمدىما:الفيومىإبراهيممحمدالدكتور/فيتساءل

بقوله:ولجيب،؟أوصافمنبالدين

ماركس:نظرفىالدينمفهوآ:أولآ

تخصيمفيشمل:غيرمن6طلقعاملفظماركستناولهالذىالدينأننلاحظ

يقوطقبل"لينين"جثمانأمامالمرورهذاوكان،54صالقرضاوىيوسفللدكتور/،العلمعصرفىالدين(1)

الثوعية.

.8صالبهىمحمدللدكتور/،التاريخىSAWالفكرتهافت:ينظر(2)

(r)43-41صالسابق:ينظر.
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الوضعية.الاءديان-أ

السماوبة.الاءديان-ب

علىالقولأطلقإنما،إطلاقهيحددلم،الدينلكلمةاستعمالهفىوماركس

عموميته.

منحقيقةمستوحاةكانت-العامبلفظه-الدينعلىأخذهاالحىالمعايب:ثانيًا

هذاكانعندمامعلوفاهذاوكان،قبلهأورباوعاشته،فيهعاشالذىالاجتماعىالواقع

فيماالدراساتأظهرت،للأمةمخدركأنهدينهاأظهرتدينيةطبقةلحكمخاضغاالواقع

تخدممجموعهافىكهنوتيةواجتهادات،مشوهةفلسفة:مزيجهامجموعةأنهبعد

يخالفالذىالفكرىالمزيجهذاهودينهمكانولما،الدنيويةوأطماعهمالكهنةأغراض

.لوثر"لامارتنهوألمانىتدي!عليهمثاروالإنجيلالتوراةدين

فماركس،نفسهالدينرجلأشعلها،مارك!سقبلكانتأوربافىالدينعلىف!لثورة

الدينعلىالحربأعلنتالتىالأصواتآخرمنيعتبر،الكهنوتىالدينعلىثارإن

.الكهنوتى)1(

إنما،الأوربيةالنهضةإبانعليهبالثورةمقصوذايكنلمالإسلامىالدينإن:ثالثًا

الأصولى.الكهنوتىالدينهووالهجربالنبذمقصوذاكانالذى

ثارومحرفامشوهَاديناكاناإنم،الإلهى!لنموذجىالدينهوليسالكهنوتىوالدين

علمغيرعلىكانتأوربأأنغيرأوربا،عليهتثورأنقبلوالنقد،بالرذالإسلامعليه

عليه.السابقةالأديانمنبموقفهولا،الإسلامبنظامكامل

التىالأصواتمنتعتبروانما،ذلكفىبدغافليستالكنيسةعلىأورباثارتفإذا

آخيرأ.الإسلامصوتمنوناصرتضاعفت

إن5:أفكارنااختلافبرغمصديقىوهو-سابقماركى-جارودىروجيهلىقال:فكاررشدىالدكتور/قال(1)

وتدعيملتبريرنفرذهااستخدمتالتىالأوربيةللكيةالخاطةبالممارساتالدينمنموقفهفىمدفوعْاكانحارك!

52الاثنينعدد،بالقاهرةتصدر"روزاليوسف"مجلةتنظرللفقراء،واستغلالهمالمالورجالالإقطاعيينسيطرة

التيارمعجهارةفىتيرالتيناتفىالمجلةهذهوكانت688ص،م1975سبتعبرول1هـ-1395!ئعبان

."الثوعى
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بينها،تفريقدونالأديانكلعلىالعنيفةثورته:ماركسعلىنأخذهماإن:رابعًا

منها،المعاصرلاسيما،"الأديان"تاريخدراسةإلىبالرجوعالخلطذلكتلاشىيمكنهوكان

الاقتصادْفىاَراءهراجعكما

فىرأيهأما،الإنسانىللتاريخكثيرةومراجعاتدراسةنتيجةكانتللرأسماليةفنقده

للاْديان.دراسةنتيجةوليس،أوربالموقفتقليدًافكانالدين

رأيهم،منيعدلواحتىمراجعاتيحدثواأنماركسلأتباعيمكنكان:خمامسًا

نظريتهمصميمفىكبيرةتصحيحيةمراجعاتأحدثواكما،الدينفىماركسورأى

.(1)الاقتصادية

يعرفماركسيكن"لم:قالحيثذلكإلىالنمرالمنعمعبدالدكتور/اْلمحوقد

ذكرالغزالى)3(محمدوالشيخالا"ديان")2(،عنحديثهفىالكنائسمعيدخلهاحتىالمساجد

لكن،الماديينهجومإليهوجهالذىليص"الاوالهدفالمباشرالسببهىالمسيحية"أن:أيضًا

.(4)"كلهبالدينالإيمانزعزعةنتيجتهامنوكان،الأديانسائرمعهاجرفتالحملة

لتحقيقالدينبعفرجالانحراف-عمدعن-استغلتالماركسيةأنذكربل

استغلالهوالإلحادميدانالشيوعيونبهوسعالذى"والجديد:فيقولالدينتجاهمأربها

.(ْ)"نفسهالدينلإنكارالدينرجالبعضانحراف

لأحدصريخااعترافًاسجلقد:محمودالحليمعبدالدكتور/فضيلةفإن:وأخيرًا

:-اللهرحمةعليه-فضيلتهفيقول،الإسلامعلىيطلعلمماركسبأنالشيوعيين

(3

والإسلام،\off-154ص،الفيومىللدكتور/،لهالدينعلاج-تياراته-مصادره:الإنانىالقلق:ينظر

.53-51صأيفئاالفيومىللدكتور/المعاعر،والفكر

.63صالنمرللدكتور/،ضيوعيةلاإسلام:ينظر

وهمرم،الحققذائفمنهاعديدةمؤلفاتلهالميلاديةالا"ربعيياتفىالدينأعولكليةمن-اللهرحمه-تخرج

1996مارس3السبتماءتوفىوقد،الأماكنلهثتىفىالإسلامىالعالمأبناءماكلكتبهفىتفاولوقد،داعية

بالعودية.

للدكتور/،الفكرىالغزوأبعادمن:ويراجع،019صالغزالىللثيخ،الأحمرالزحفوجهفىالإسلام:ينظر

.39-30ص،عيسىحامدالأنورمحمد

"تاريخ:يراجع...رجالهافادوبيانالوسطىالعصورفىالكنشمةأحوالولمعرفة،33صالهـابق:ينظر

والثرالتأليفدار.ط،5.-39ص-الدينيةالحالة-المنفلوطىجاد:تأليف8الوسطىالعصورفىالمسيجة

تاريخ.أوللطبةرقمدونبمصرالأسقفيةللكنيسة
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الشيوعيةتهدمكلمةوهىحمراء،لثيوعيةمجلةونشرتها،كلمةأحمرشيوعى"قال

الشيوعية،ويعتنقالإسلاميتركلمنعذرًالْدعلاكلمةهىثم،اًفسنوتنسفهاأساسهامن

اسملذكرضرورةولا،الشيوعيةقيمةفىشيوعىمنفتوىنعتبرهاأنويمكنبل

وعرفوا،الكلمةهذهمصرفىالقراءمنكثيرقرأفقد،المجلةاسملذكرولا،الكاتب

ماركسكارل"إن:حرفئاقالإنه،واللاشيوعيون،الشيوعيونمنهوسخركاتبها،اسم

.فيه"والداخلينبهالمقتنعينأولمنلكان؟ومبادئهالإسلامعرفلو

أنه:تعنىالأحمرالشيوعىهذامنالكلمةهذه"إن:فضيلتهويعلق

كانوإنما،باللّهيؤمنلاكافرًاكانلما،ومبادئهالإسلام"ماركس"كارلعرفلو-أ

التوحيد.دينبالإسلامبالإيمانيسارع

ماله،كلمنالإنسانتجرد،السرقةفىبنظريةأتىلما،الإسلامعرفولو-ب

المحرومين.تعويضذلكويسمى

قولهمناستمداذا،والمعاملةالأخلاقفىبالرحمةلقالالإسلامعرفولو-!

.(1)"(071:)1!نبباء(لِلْعَالَمِينَرَحْمَةًإِلآَأَرْسَلْنَاكَ!وَمَا:تعالى

يصدرألا،ماركسيلزمكانالعلمى"المنهج:قائلاًالقرضاوىيوسفالدكتورويختم

الكبرىالأديانأو-لكلْالأديانتامةودراسة،كاملاستقراءبعدإلاشاملاً،اًّماعحكمه

علىيحكمأنعليهكانيستطعلمفإن،التاريخمدارعلىالأ!3فىوأثرها-الأقلعلى

.(2)"العلمىوالمنهجالعلميةالأمانةمقتضىهوفهذا،غيرهعلىلا،عرفهالذىالدين

:مخدزاليسالدين-4

يخدر"أفيونالدينأنزعمهافىالماركسيةعلىللرذ-مباشرة-الأزهريتجهثم

فىوالئيوعيونالثوعية:ويراجع،75-74صمحمودالحليمعبدللدكتور/،الث!يوعيةعنفتاوى:ينظر(1)

.Ynصشلبىالجيلعبدللدكتور/،الإسلامميزان

للدكتور/،الدينمواجهةفىالماركشة:ويراجع،ه؟صالقرضاوىللدكتور/،العغعصرفىالدين؟ينظر(2)

80صبيومىعبدالمعطى -VA،وقيمة،158-156ص/2المسيرللدكتور/،الفلفىالفكرفىالمثالىوالمجتمع

011-901صالجويفىاليدمحرمحنللدكتور/،اسلاميةرؤيةخلالمنالماركيةالفلفة
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الدينتطالعلم-الماركسية-أىأنهاأثبتأنبعد،...الخنوعلهمفيزين"الشعوب

بها.انحرفواالذينرجالهاخلالمنبل،المسيحيةخلالمنحكمهاتبنولم،الإسلامى

زعمكماللشعوبمخدرًاالدين"ليس:خفاجىالمنعمعبدمحمدالدكتور/فيقول

المدنية.باسمالدينومحاربةوالإلحادالماديةدعاةمنوأنصاره"ماركس"كارل

والحرياتالحرماتوحمى،الإصلاحفكرةوعززالشعوبفأيقظالإسلامجاءولقد

أوجبها،إلافضيلةولا،فرضهإلاعدلأولا،شرعهإلاحفايتركلم،الإنسانوكرامة

.صورهشتىفىالاستغلالوحارب،إليهدعاإلاخيرأولا

لاَرائهموالمفكرينالفلاسفةمنكثيرإنكارمنالدينخصومضلالعلىأدلوليس

كانولقدالحياةولاالإنسانيةعنهتستغنىلا،مقدسشىءالدينلأنوجهرهم،الإلحادية

فىينادى"بيتان"وكان،الصلاةإلىشعيهيدعوالخطيرةالعالميةالأزماتخلال!تشرشل"

فىوخاصةروحانىطييبخيرهنْال؟الثهإلىعودواأنالمحنةأيامفىالفرتس!نمواطنيه

.(1)"الأزمات

ولا،الشعبيخدرلاالصحيحالدينإن:القرضاوىيوسفالدكتور/ولجفيف

الاَخرة.فىالنعيمبطلب6لهًااستغرالدنيا،فىبحقهالمطالبةعنلجلهيه

:الإسلامذاهووهاوالانحرافبالفساديرضىولاعالظلملقرلاالصحيحالدين

الفكروأيقظ،خ!لقهلغيروالخضوعالعبوديةمن-إنانكل-لملإنسانلتحريرجاء

،،اللهإلاإله!لاالتوحيدلواءرافعًاوالتطييقالواقعبجانبواهتم!الشعور،والضمير

ولا،لهوجودلامزورهوبالقعلأوبالقولالأرضفىللألوهيهمتعاطأومدعفكل

معأربابأنهمالناسبعضلهمزعمأو،لأنفسهمزعمواالذينوكلالبقاءعيشحق

.لملحياةمسرحعنويتوارواالأبد،إلىيتقطواأقيجب،اللهدونمنأو،الثه

شهيذاذلكسبيلفىالميتويعذطالموتحتىالظلممقاومةعلىيحرضدينإنه

الرموقين.الشهداءطليعةفىيل،اللّهسبيلفى

خصائصمنذلكويجعل،النفسوعزةبالكرامةالشعورعلىالمسلميربىإنه

بتمرف.63-58صخفاجىانعمعدمحمدللدكتور/،المثركينعلىالرد(2)
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كلمنالإسلاميبرأولهذا،(8:)المنافقرن(َنيِنِمْؤفْلِلَووَلِرَسُولِهِةَّزِعْلاِهَفِلَو!وآثارهالإيمان

فىيوضعالغلأو،رجلهفىيوضعالقيدعلىويمبر،والمهانةالذللنفسهرضىمن

يقالفهل،(1)"انمفليسمكرهغيرطائعًانفسهفىالذلةأعطى"من:الحديثففى،عنقه

ويحرض،والعبوديةوالضعفالباطلوجهفىالوقوفإلىيدعوالذىالدينهذامثلفى

علىليسكتالجنةبنعيمويمنيه،يخدرهالشعبأفيونأنهوالحريةوالقوةالحقنصرةعلى

'Iالدنيا؟إحياتهمظالم l.

كان"فهل:يقولإذ-مستنكرًا-البيومىرجبمحمدالدكتور/يتساءلثتمَومن

حية،يقظةعاملكانأو،رؤوسوأفيونعقولمخدر-الماركسيةزعمتكما-الإسلام

.؟وتمدنحضارةذاتزاهيةحياةفىكريمةحريةوباعث

رقابتحطمسيوفًاعلماءهفنجد،عصورهمدفىالإسلامتاريخنطالعإننا:ويجيب

.!الرهيبميدانهفىالطغيانوتجابه،البغى

والحسنيعمر،بنويحىجبير،ينوسعيد،المسيببنسعيدأمثالنجدألسضا-أ

.؟الحقبكلمةهاتفينالأموىالعصرفىالحكاميواجهون،البصرى

وابن،حنبلوابنومالكًا،،النعمانحنيفةوأباعبيد،بنعمرونجدألسنا-ب

.العباسى؟العصرفىالطغاةيجابهونالأفذاذ،مننحمىلاومن،والأوزاعى،السكيت

،السلامعبدبنالعزأمثالتضم،الاَنإلىحلقاتهانتقطعلاسلسلةنجدألسنا-ب

العصرعلماءمنالنووىالدينومحىالعيد،دقيقوابنسعيد،بنوالمنذر،تيميةوابن

وعرلهوا،بالحقصدعواممن،الإسلاميةالأقطارشتىفىبعدهممنورثتهمإلى،المملوكى

.القرآنبهاجاءكماحقوقهاالشعوب

أعرلمأننىبيدصحيحهفىمسلمالإمامأخرجهالحديثهذابأنالقرضاوى/رو!كدلاالجليلالعالمفضيلةذكر(1)

رضى-ذرأبىعن،الأوسط"المعجمفىالطرانىأخرجهحديثمنجزةاوجدته!انما،مسلمصحيحفىعل!

29/\الطحانمحمود/دتحقيق474رقمحديثمرفوغا-عهالله t،!.بالرياضالمعارفمكة،أولى

وهقهنيتهكانتفيمنبالزهدكالفوائد،ومنغالزوائدآمجمعكتابهفىالهيثمىوأورده،م1985-ـه5014

طبعةعنمصورة،م1988-ـه0814لبنان-بيروت-العلميةالكتبدار.ط،01/284والآخرةللدنيا

.،متروكوهوالرحبىبنربيعةبنيزيد"،فيه:قائلأوعلقللطبرانىإخراجهوعزا،القدسى

.بتصرت51-48ص،القرضاوىللدكتور/،العلمعصرفىالدين(2)
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مخدربأنهإياهواصمةتعهد،لمبضراوةالإسلامالشيوعيةتحاربفكيف

وكذااليهوديةأنبيانإلىفيعرج،بيومىالمعطىعبدالدكتور/ويكمل،(1)"؟إللشعوب

:فيقوللمانويف!الا"بالوصفكذلكعليهمايصدقلا-النصارىولااليهودلا-النصرانية

مابقدرفيها،مختلفمراجعأو،خفيةمعلوماتإلىنعمدلن:لليهودية"فبالنسبة

مصر،منالخروجحادثعنجميعًاالأديانكتبتضمنتهاةقًثوممعلوماتهنانورد

صريحة،إسرائيللبنىاليهوديةتعاليمكانتإذ؟المقدسةالأرضإلىبالدخولوالأمر

ضر!الاليدخلوا؟مصرمنخرجواأنبعد،الصعابواستسهالالا!خطار،باقتحام

.-دخلوهاإن-لهمكتبهاقداللّهكانالتى،المقدسة

فى"الثورى"العامليسميهمايكتشفأنلماركسيمكنكانالقصةهذهوفى

الاستبداد،علىيثورواأنإلىدفعًاإسرائيلبنىيدفعالذىالعاملذلك،اليهودية

فىبالتيهورضواجبنوا،الذينهمولكنهم،الفراعنةمنانتزاعًاحريتهمويختزعوا

نأيمكنفهل،آنذاكالمقدسةالأرضيسكنونكانواالذينالجبارينمنخوفًاالصحراء،

.الأفيونمننوعًاكانتبأنها-التعبيرصحإنثورةأو-كهذهملةتسمى

الدينأثرعنكتبهمابعضفى""لينينو"انجلز"قررهمافحسبنا:المسيحيةوأما

،الرومانالأباطرةمنحقوقهمواستخلاص،الثورةإلىودفعهم،المسيحينعلىالمسيحى

المسيحية:تاريخفىمثالينعنيتحدث"انجلز"فإن

"توماس"بقيادةكانالإيمانأن"انجلز"يذكرالذىمنذر""توماسحركة:لو!الاالمثال-أ

السماء.فىهىكما،الأرضعلىتعالىالنّهمشيئةتنفيذإلىيهدفمسلحًا،تمرذا

المسيحيةالجماعاتلدىالديمقراطيةالثوريةالروحعن"لينين"تحدثكذلك-ب

اختلطتأنبعدإلاأفيونًاكونهإلىيتحوللمالأولىالمسيحيةأثروأن،الأولى

.(2)الحديثةبالاءفلاطونية

للدكتور/،،الايمانعصر8:بعنوانمقال1119-1118ص،1991-ـه1411سنة63المجلدالأرهرمجلة())

البيوص.رجبأحمدمحمد

ديهفلفةبأنهاتعريفهاويمكن،بهتأثرواالذينالأفلاطونيينمنئايعهومنأفلرطينفلسفة:المحدثةالأفلاطونية(2)

القديمةوالكيمياءوالسحرالرقوعباراتوالطقوصوالأساطيرالاندةالمعتقداتاخواءذهـإلى،مفلسفدينأو

.57-56صالحفنىللدكتور/،ةيف!لفلاالموسوعة:تنظر...
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يصحبحيثأفيونا،عهودهاكلفىليستإذنالمسيحيةفإن:ذلكعلىوبناء

الأديانتكونأنعنفضلاً،اْفيون:مراحلهكلفىأوأصلأ،الدينذلكبأنالتعميم

.(1)"المثابةبهذهكلها

:المخدرهىالماركسية

وليسالمخدر،الا!فيونهىأنهامبينًا-لهوحق-الماركسيةعلىرهز"الاينقضوآنئذ

هوالدينأنماركس"ذكر:-النّهرحمه-النمرالمنعمعبدالدكتور/لوَعيف:الدين

والشظفالكفاحعلىالأتباعحثعلىتقومدعوتهأنعنغافلأأوناسئا...المخدر

.(2)"!إالمادىالشيوعيةلنعيمانتظارًاوالصبر؟

أنهبحقعليهيطلقأنينبغىالذىأن"والواقع:القرضاوىالدكتور/يقولولذا

والمساواةوالأمنبالرخاءالناستمنَىفهى،بالشيوعيةالإيمان:هوالشعوبأفيون

ذلك.بخلافأتباعهاوواقعوواقعها(3)"والحرية

واقعهافىلهامنازلفخلالمن-اللّهرحمه-البهىمحمدالدكتور/ويفضل

ويصفمخدر،بأنه-كدين-الإسلاماللينينىالماركسىالفكر"يصف:فيقولالتطبيقى

مدويةصراحةفىيعلنأنعد!هبمنمالنّهرِسولمنالقرآنيطلببينما"العلمى"،بنفسه

يِّنِإْمُكَلذوُقَأوَلاَبْيَغْلاأَعْلَئموَلاِهَّللاخزَائِنعِندِيْمُكَلذوُقَأَّاللُق!:قولهوباقية

:الوعودمن،دينهإلىالدعوةفىالخداعأسبابكلفينفى،(50:)الأنعام!...ٌكَلَم

ومنالبعيد،أوالقريبالغدبهيأتىبماالعلمطريقعنالمستقبلبتأمينأو،المالبوفرة

فى...،القداسةعنفضلاًالتبعيةلهيحققمما،لشخصهالإنسانمستوىعنالتميزادعاء

الفقربزيادةإلايأتىلاوالغدلمجتمعها،أفضلبغد-سافرخداعفى-الماربمسيةتعدحين

مابحاليستطيعونلاالذين"المساكين"،مجتمعالماركسىالمجتمعأصبحبحيث؟والحرمان

يستطيعونلاهمبها،تفىأنعنأجورهمنقصربعد،الخدماتإلىاحتياجاتهميغطواأن

بنصرف.82-80صيومىالمعطىعبدللدكتور/،الدينمواجهةفىالماركية(1)

يير.بتصرف02ص-اللهرحمه-النمرالمنعمعبدللدكتور/،شيوعيةلاإسلام(2)

.55صالقرضاوىيوسفللدكتور/،العلمعصرفىالدين(3)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


العشرين(القرنمنالثانىالنصف)فىالمنحرفةالفكريةالتياراتعليالردفيالأزهرجهود

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ث!!

فىالإبقاءبسببثمجميعها،الإنتاجلمصادرالدولةملكيةبسبب،الاحتياجادتهذهتغطية

العرضلقانونتخضع"سلعة"العملجعلعلىالحكمفىالماركسىالنظامتطبيق

ومن،العملإلىالدولةحاجةمناكثرالماركسىالمجتمعأفرادمنالعملوعرض،والطلب

الرقعهدعلىكانكما،يحتاجهبمايفىلابحيثمنخفضًا،العاملأجربقىذلكأجل

الملكية.أوالقيصريةالارستقراطيةظلفىأو،الرأسمالىالنظامظلفىوالعبودية

إغراءدونيحولالذىأهذا؟نَالاعلمىهوالطرفينوأىمخدر؟هوالطرفينأى

الذىالمريرالواقعرغم،فيهاويستمرجزافًا،الوعوديكيلالذىذاكأمبالوعود؟التابعين

.(1)"!؟بيرغيرفىالوعودهذهكذبمؤكدًاالغدبهيأتى

بالإنسانتهوىأنهاكما...":قائلاًالقوصىالفضيلعبدمحمدالدكتور/ويزيد

الرفيعبالمعنىدينولاأسرةولاأخلاقولاقيمفلا،البشرىالتحضرمنىند!الامستواهإلى

إلاذلكوليس،المعاشومصالحالمادةبلالا!مور،لهذهالمتحضرالإنسانيفهمهالذى

.(2)"؟الفعالدنايامنكلههذابع!المخدرللأفيونيبقىفماذا،مستوياتهاأدنىفىالحيوانية

الأزهر:مجلةأكدتهماوهذا

نأ:-الأوقاتمنوقتفى-السابقينمصررؤساءأحدقررهلمابنشرها-أ

عنهاانحسر،العملىالتطبيقدورفىدخلتإذاحتى،وتخدعتفتنكنظريةالشيوعية

.(3)"000الا!ليمةحقائقهاعنواْسفرتلثامها

فيهذكروالذى-هّنلارحمه-موسىيوسفمحمدالدكتور/لمقالنشرهاوكذا-ب

.(4)أحلامأضغاثأنهاالتطبيقعنديتبينميزاتمنالماركسيةإليهتدعوماأن

الأزهرمجلةفى:المعنىنفسويراجع،1.-9صالبهىمحمدللدكتور/،التاريخىالمادىالفكرتهافت:ينظر(1)

"الكواكبى:بعنرانمقالثفايافى(974ص)و،(972)صم0196مارسهـ-1379رمضانعدد(3؟)المجلد

.العريانسعيدمحمدللأستاذ"والعربيةوالقومية

.بتصرف021صالقوصىالفضيلمحمدللدكتور/،الماركىالفكرإفلاص(2)

.944ص،م1959سمنة30المجلدالأزهرمجلة:تراجع(3)

.WA-975ص30المجلدالأزهرمجلة:تراجع(4)
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"وفى:فيهقالوالذى،فرغلهاشميحعىالدكتور/لمقالبنشرهاوتختمجص-

الشيوعية،فيهتتحققمستقبلقيامفىل!نسانيةتنصبهالذىالحلمنجدالماركسيةالديانة

.الأنرادلكلكلهاالاحتياجاتوتتوافر،الدولةوتزول،الطبقيةالصراعاتوتختفى

فإنهامنظورغير"آخرة"بمستقبلسلطانهاتحتالرازحةالشعوبتمنىإذوالشيوعية

الراهنةعذاباتهاعنوتخديرها،الحاضرةالأجيالسحقمنبهتقوممالتبرير؟ذلكتفعل

.النظامبهذانكبتالتىالبلادفىالتاريخيةالوقائعتسجلهماهووهذاالدنيوية"لا

.(1)"الشعوب"أفيونهىالشيوعيةةرخَالاهذهأنبحقالقوللينبغىفإنههناومن

تناهضهأخرىوسائلعنستبح!أو،للدينمناهضتهاعنالماركسيةستكفهل:والاَن

القادمة.الصفحاتخلالاَخرشوطاالبحثسيقطعدلكلبيانبها؟

!ه!+يف-

،8والأخرة،..المادىالإلحاد5جمعنوانْمقال9A؟-898ص،91.ولهـ-*..نة52المجلد:يراجع(1)

الفكرتيالتياراتمواجهةفىالاملامى،الفكركتابهفىالكلامعذاأيضًاففييلتهذكروقد،هاثميحيىللدكتور/

العظيمعبدعلىالأستاذأنأيضاالإثارةوتجدر،م1ول6الجبلاوىمطبعة،أولى.ط462-ء63،ص8المعاصرة

5المجلدالأزهربمجلةعقالأ!ياكف،...الأرهر"ثيخةك!ابصأحب-اللهرحمه- r1982معا،

2 i rk-2 i 3t,,o،ثاءعنفلرواجعه،حتميةضرورةالدينآ:عوانمخت.
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الثانىالمطلب

للدفيالماركسيةمحاربةووسائلأسالهميبكشف

الدين:محاربةفىالشيوعيةأساليب-1

وسائلعنبالكشفأتبعه،الأديانمنالماركسيةموقفالشريفالأزهرزيفوبعدما

لها.محاربتهم

الخطة:الشيوعيونأحكم"وقد:محمودالحليمعبدالدكتور/فيقول

بهم،والتهكم،متدينبكلالسخريةبل،الدينبعلماءالسخريةالا"ول!:الدورفى-أ

السخريةيثيربمظهروالصحافةوالتليفزيونوالإذاعةوالمسرحياتالتمثلياتفىوإظهارهم

ثم،تهمواختراع،تهموتلفيق،نقدهمفىوالإلحاح،ونقدهم...الاستهزاء)1(ويثير

للمتدينينبالنسبةهينًاالشعبشعوريصبححتى،افترىماوإعلان،لفقماإذاعة

.للإيمانوالممثلين

فروعه.فىالدينمهاجمةوهو:الثانىالدوريبدأوحينئذ-ب

أركانهفىالدينلمهاجمةمستعدًّاالمجتمعأصبحالدور،هذافرغماإذاحتى-!

بكلإليهوالدعوة،جهرةالإلحادوتعليمسافرًا،الإلحادوتعليمسافرًا،الإلحادوإعلان

أسمتهاشخجةفاخترعت-الخمسيناتأيام-للعلماءوسخريةازدراءمن"روزاليوسف"مجلةأظهرتهماذلكمن(1)

:متهلوف""الثخ

للشيخكاريكاتيرصورة،19صم31/1/1955هـ-1374الثانيةجمادى7بتاريخ1390العددفىجاءحيث-أ

.،متلوفشيخياخلص"السباق"الدراجاتسباقفى،متلوف:ونحتها،دراجةيركبوهومتلوف

أبريقيحملوهومتلوت:19ص،م14/2/1955هـ-1374الثانيةجمادى21بتاريخ1392العددوفى-ب

ْ"ثوابفيايكسبعلثانيوضينىأنهحلفاللى"هو:الخادمةفقالت-تتأملوزوجته،الخادمةيوضئ

بتاريخ1398والعدد،"\9صم21/2/1955-ـها374الخانيةجمادى28بتاريخ1393بالعددوكذا-!

الثخالقبحالوجههذاوكف،بذلكنددوقد،المجلةهذهأعدادمنذلكغيرإلىذلكمثلم3/28/5519

الصددهذاوفى،092ص،م1956هـ-مارس1375شعبانعددYvالمجلدالأزهربمجلةالسبكىاللطيفعبد

صورةناشرأن05ص"الإسلاميةالدعوةخدمةفىالإعلام"دوربحثهفىمتولىمحمودمحمدالدكورذكرأيفئا

عرضتمسرحيةنْاT1"1صأيضْاذكركما،!جنيفا!خمسينالواحدةالصورةعنيتقاضىكانمتلوت،"الثميخ

وعلمائه.للدينالناسحبمنالباقيةالبقهعلىالقضاءمنهاالغرضوكان،"متلوف"الثخ:بعنوان
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،ذكرناهالذىالترتيبعلىمتواليةوتستمرتنشأإنماذكرناها،التىالأدواروهذه،وسيلة

شيوعى.انقلابفيهيحدثلمالمجتمعكانإذا

منذأنهوذلك،يخشلفالأمرفإنالأقطار،منقطرفىشيوعىانقلابحدثإذاأما

الشعارهذاظلوفى،العلمانيةستاروتحت،علمانيةأنهاالحكومةتعلنالانقلابأول

بالدين،التبشيروتمنع،المدارسفىالدينتدرش!وتلغى،الدينمعاهدالحكومةتغلقَ

ذلكعلىفضيلتهواستشهد،(1)"متدينوبكلالدينبعلماءعنفوفىقوةفىوتنكل

.(2)واقعيةبحوادث

"وقتذاك"بمصرحولهالموجودالواقعإلىعيسىحامدرون"الامحمدالدكتور/وينزل

للماركسية:المشايعةالمجلاتإحدىرئي!علىردهبصددوهوفيقول

السخرية؟معنىماأسألكالإجابةتجدولكى؟الدينعلماءمنيسخرالذىمنتسأل

التاليةالنقطنضعالمعمياتوسطتتوهلاوحتىالعامالاتجاهيتكونمماتعرفأنأرجوثم

الإجابة:فىنشاركأنمحاولين

منالدينيةالبرامجتشغلكملتعرفالإذاعةبرنامجتستعرضأنيمكنك:أولأ

الدينىالحديثلتقطعالبرنامجمقدمةتتدخلأنمعنىماثم،الأغانىطوفانوسطالوقت

وغيرها.نظمى""ليلىأغنيةإذاعةموعدحانفقد

لامصرفىواحدفردهناكهلنسألوبداية:التليفزيونعنبعيدًانذهبلن:ثانيًا

إذنلا؟بالطبع؟والمواطنالوطنتستهدفوفكريةعسكريةمعركةأشرسنواجهأننايعرف

البرنامجوقتعلىأنخاف؟التليفزيونفىمكتوبةالجمعةخطبةالخطيبيلقىأنمعنىما

شاهدتأوسمعتلعلكثم،الحرياتعصرنعيشونحن،منهالناسعلىنخافأم

الحفلمقدمحاولكيفالكثيرونرأىكماورأيتوالمعراجالإسراءبليلةالاحتفال

والثميوعيونالثيوعيةأيضئا:ويراجع،51-05صمحمودالحليمعدللدكتور/،والثيوعيةالإسلامفىمقالات(1)

.259صشلبىالجليلعبدللدكتور/،الإسلامميزانفى

-1orصمحمودالحليمعبدللدكتور/،والثيوعةالإسلامفىمقالات:يراجع(2) oص،والثيوعيونوالثوعية

rro- rri.
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مجمعوأمينفاقوْالاوالأزهرشؤونوزيركلمتىمنيختصرأنوالكلمةبالإشارة

!!ندرىلالماذا؟الإسلاميةالبحوث

أستسمحكلكنىمنااكثربطبيعتهمافهمعلىفأنتوالمسرحالسينماعنأما:ثالئًا

)المكوكل(الشرعىللمحامىالاهتماممنشيئاوتعطىحلأ()أريدفيلمتدخلأنوأرجو

والمحامى،الماضىفىالقومىالمؤتمرعلىرفهعاشورالشيخأنمعىترىألاالمعمم

الرواد.اَلافعلىيرفهالفيلمفىالشرعى

نأإلاأريدكولاكثيرةوأشياءأشياءوسامحكاللّهسامحهاالصحافةوتبقى:رابغا

لتبحثإدارتهالمجلسرئيسبأنكوتفخربإسلامكتفخروأنت)روزاليوسف(إلىتعود

فيها.الدينعنشىءعن

اليوميةالصحيفةتقرأأنوحاولوالمصورالخيروصباحروزاليوسفمندعك

إسلاميةدولةونحنالدينعنالمكتوبنسبةتبلغكم،بسيطةحسابيةعمليةمعناولتعمل

هم:أقولوللإجابة؟يكتبونالذينالدعاةهمأينتقولأظنك؟الأخرىللكتاباتبالنسبة

محافظاقوئاعزيزًامحنتهمنالوطنسيخرجوبهمالإسلامسيبقىبهم،مكانكلفى

.(1)هناكأوهناهمسةمنالعلماءولاالإسلاميةالدعوةتضارولنالسماءرسالاتعلى

الا"ديان،لحربالشيوعيينوسائلبعض(2)الخطيباللهعبدمحمدالأستاذذكركما

منها:والتى،السوفيتىالدستورفىنصوصهمخلالمن

والعامة.الخاصةالمدارسجميعفىمحظورالدينىالتعليم-1

ىأأو،الدولةأعمالمنعملأىفىدينيةاحتفالاتأومراسمأيةتجرىلا-2

.(3)اجتماعىأورسمىاحتفال

تحويلأجازالسوفيتىالدستورأن:النمرالمنعمعبدالدكتور/ذكرذلكقبلومن

:بعنوانمقال182ص،م1975ربمتبص-ـه؟395وضوالرمضانوالعاشرانمعالعدد"الاسلام"نورمجلة(1)

روزاليوسف.إدارةمجلىرئي!"بدوىالرحمنعبدإلىمفتوحة"رسالة

عملثم.بالقاهرةالدينأصولكليةمنالعالميةالهادةعلىحصلبمصر،سوهاجبمحافظةم1929عامولد(2)

فهوالبنا،حنالإماملتعاليموشرحهاتباعهفيهايلحظعدةمؤلفاتله،بمصرالأوقافبوزارةوالخطابةبالإمامة

والإلحاد".الماركيةأطلال"فوق:بيهابهالمرفقةترجمتهتنظر،"الملمونالإخوانآجماعةأبناءأحد

.70-68صالخطباللهعبدمحمدللأستاذوالالحاد،الاركيةأطلالفوق:يراجع(3)
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خلقيةروحيةناحيةمعماديةناحيةتعارضتوإذا،مصنعإلى-كنيسةأومسجذا-المعبد

.(1)الماديةالناحيةآثروا

حريةعلىينص!الذى،الإنسانحقوقلجنة"نص:الفيومىالدكتور/وأورد

النصهذاعنيرضلمالسوفيتىالوفدأن:فضيلتهوذكر"...دينهتغييرفىالشخص

عنالتعبيروحريةالفكر،حريةفىالحقإنسان"لكل:بالنمالتالىتعديلهفاقترح

ْ"العامةالأخلاقولقواعدالقومىللتشريعوفقًاالدينيةبالممارسةمعتقده

لا،"الدين"حريةعنمميزكحقالمعتقد""حريةعبارة"إن:قائلاًفضيلتهوعلق

السوفيتىالنصفىتتعدىلافهىنفسها،الدينحريةأما،السوفيتىالنصفىتوجد

."الدينيةبالممارسةالمعتقدعن"الإعرابمجرد

التالية:النتائجإلىلخلصنابدقةالنصهذافسرنافلو

به.معترفًاليسالكلمةمفهومفىالدينحريةفىالحقأن-1

لاالشيوعىالنصيعترفلم"الدين"حريةمنهاتتكونالتىالذاتيةالعناصربين-2

عن"الإعراببحقبالاعترافاكتفىبل،الدينتغييربحقولا،الديناكتساببحق

."الدينىالمعتقد

فقطبالممارسةالسوفيتىالنصفىمحصورالدينىالمعتقدعنالإعرابحقحتى-3

الدينية.الشعائرله!اقامةوالعبادةالتعليمدون

الدينيةالممارسةأفعالبينمنأنعلىتدل"القومىالتشريع"وفقعبارةوإضافة-4

.(2)"يحظرهأنللقانونيجوزما

بمجلةلهمقالفى-هّللا-رحمه(3)هاشمالمجيدعبدالحسينىالدكتور/ذكركذلك

.1Vصالنمرللدكتور/،شيوعيةلاإسلام(1)

.بتصرف59-57ص،الفيومىمحمدللدكتور/المعاصر،الفكرواتجاهاتالإسلام(2)

عامالدينأصولكليةمنالعاليةالشهادةعلىحصل،م1925عامالثرقيةبمحافظةعامر،"بنىقريةفىولد(3)

الأزهرجامعةمنم1964عامأستاذدرجةمنالعالميةثم،م1954عامالتدرصإجارةمعالعاليةثم،م1953

الإسلاميةالبحوثلمجمععامًاأميئاثم،...م1965عامالديناصولبكليةوالحديثللتفيرمدرشاعملأيفئا،

،111-011صوتطورهتا!لخهالإسلاميةالبحوثمجمع:ينظر...للأزهروكيلاَعملكما،م1978عام

.359رقم،116صالقوميةوالموسوعة
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القضاءوتريد،بالزكاةترضىلافهى،الأديانفىالخيرينابيعتعطلالشيوعيةأن:الأزهر

.(1)الدينىالتعليمومنها،الدينيةالخيريةالمشروعاتعلىلتقضى؟الدينيةالأوقافعلى

بعفوقائعبسرد،الدينمحاربةفىالشيوعيينلوسائلهذاكشفهالأزهرويردف

:سدىتذهبالمحاربةهذهأنتبين

رغمأنهالأحداثدلت"وقد:-اللّهرحمه-شلبىالجليلعبدالدكتور/فيقول-أ

لهظلت،روحهوإضعافالدينلمحوبُذلالذىالمجهودهذاكلورغم،الكبتهذا

19عامستالينموتفعقب،الناسنفوسفىحيةجذور 5 rالدينية،النزعةتس!فنت،م

بالكنائس،زواجهمعقدفىيرغبونالروسىالريففىالشبابمنكبيرعددفأصبح

فىالكنيسةفىعقدآلافأربعةإجراء3ب"أوكرانيا"إقليمفىأنه"برافدا"صحيفةوذكرت

الشبابوحدةرعايةتحتأجريتعقدًاوأربعينخمسةمقابلفىوذلكواحد،عام

.(2)"الشيوعى

"القاهرية"الأخبارصحيفةعنناقلاً-المسيرأحمدسيدمحمدالدكتور/ويقول-ب

ماالسوفيتيةالحكومةعنصدررسمىإعلانفى"جاء:م01/12/1197فىالصادرة

منبدينباَخر،أوبشكليؤمنالسوفيتىالشبابمنخمسةكلمنواحدًاهناكأنيؤكد

الاتحادفىبالأديانللمؤمنينالحقيقىالرقميكونأنالمتوقع"ومن:بقولهويعلق"الأديان

.(r)"الرسمىالإعلانعنهكشفالذىالرقمهذامنبكثيراكبر،السوفيتى

الشيوعية:خداع-2

فىووسائلهمالشيوعيينلأساليبكشفهمواصلاًالواقعإلىالشريفالأزهروينزل

الدين،محاربةفى،تركيبهممنجزء،بهملصيقةوسيلةعناللثامفيميط،الدينمحاربة

واحترام،بالتدينبتظاهرهموذلك،والمتدينينالدينتجاهالخداعيةطرائقهموهىألا

الخيريةالأوقاف"دور:بعنوانمقال1711-4170ص،م1977-ـه1397سنة49المجلدالأزهرمجلة:تراجع(1)

هاشم.المجيدعبدالحسينىللدكتور/منها"،الث!يوعيةوموقفالمصرىالمجتمعفى

.021صالإسلامميزانفىوالشيوعيوناليوجة(2)

.بتصرف172-171ص/2مفهالإسلاموموقفالفلسفىالفكرفىالمثالىالمجتمع(3)
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شكلا"والذى:الخمسيناتأوائلفى-النمرالمنعمعبدالدكتور/قالفقد،المتدينين

بعفالمظاهريتعدىلاالرجوعهذانْا،للدينرجوعهمعنالمتحدثونيتحدثمهما،فيه

ولا،فقطالجمعةأياميفتحواحد،مسجدبها،مسلمألف030وبهافموسكو،التافهة

1"النواقيسبدقيسمحولادح"الاأيامإلاتفتحلاوالكناسْى،ناذَالاببالجهرفيهيسمح M).

للدينروسيازعماءسماحمنقيلمهماإنه:قلتإنإذنغريئا"فليس:وأضاف

المراسيمظلفى،كسيرةذليلةبعودةإلالهيسمحونلافإنهم،بلادهمإلىبالعودة

منوسيلةإلاليستوهى،عملأىعلىتؤثرولا،قلبأىإلىتنفذلاالتىالشكلية

والدعاية.التغطيةوسائل

لكلالطبيعىوالطريق،للجماعةالنفسىالتحليلهوفذلكهذا،فىغرابةولا

حتىلها،مسخرشىءكل،الجميعفوقإنها،الفكرةهذهكانتأياوتسيطر،تحكمفكرة

لها.تسخيرهأمكنمتىالدين

-م1954عام-بهالأولىالطبعةوصدرت،كبيرةمدةمنذالكلامهذاقررت

فىروسياإلىالمصرىالصحفىالوفدذهبى!ح،تررتهماعلىالناسبعضواعترض

مابعضلكأوردأنذاوها،وملاحظاتهمشاهداتهعنيكتبوبدأوعاد،م5519سبتمبر

"هذه:عنوانتحتم8/01955/1بتاريخاليومأخبارعددفىأمينعلىالأستاذكتبه

."إروسياهى

النظامظلفىالشعبأغلبيةبين،المعيشةمستوىبارتفاعشهدأنبعدقالفقد

منالروسىالرجلالشيوعيةحولت!لقد:القيصريةظلفىعليهكانتعما،الشيوعى

."ورسلهباللهالإيمانمنوجردته،الدورانعنتكفلاآلةإلىإنسان

هذهاستغلوابعدهمجاءواالذينوأنشطار،فلاسفةمجردالأنبياءأنهمته"أو

."عالخالكسبهمواستغلالهمالفقراء،دماءامتصاصفىالفلسفة

وبعد،السجونغياهبفىالدينبرجالوألقتوالمساجد،الكنائسالدولةوأغلقت

.70صالنمرللدكتور/،شيوعيةلاإسلام(1)
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باللهيؤمنأنشاءإذاروسىكلحقمنأنوأعلنت،اللهبيوتفتحتسنةثلاثين

إلاتفتحلاالمستقبلأبوابأن،اًّيلمعالشعبأفهمت،الوقتنفسفىولكنها،!ورسله

.(1)"الشيوعىالحزبفىعضوًاكانلمن

الثانيةالعالميةالحربأثناءأخيرًاأباحوا"وحين:قائلأأيضًاالنمرالدكتور/يتابعثم

الكنائس،أوبالمساجديُباشرأويُقالبماإيمانًاهذهخطوتهمتكنلم،والكنائسالمساجدفتح

.(2)"000الشيوعىالمجتمعخارجللدعايةالشيوعيةأساليبمنمرحليًّاأسلوبًاكانوانما

:قالحيث،المسلمينعلىطبقوههذاالخاحأسلوبهمأنالغزالىالشيخوبين

وللينونالمسلمينويهادنون،للظروفتبعًاسياستهميغيرونبعفالأحيانفى"الشيوعيون

والتظاهر،المسلمينعلىالعطفادعاءالخارجيةالسياسةتقتضىكانتحينما،معهم

فإذا،والتسامحالنيةحسنلهمويظهرون،اضطهادهمعنفيكفون،الإسلامبمسالمة

اضطهادفىالأصيلمذهبهمإلىعادواالسياسةتلكعنالعدولالا"حوالاستدعت

.ومحوها")3(إزالتهاعلىوالعملجميعًا،الأديان

أنهالصددهذافىالنفاقمكملات"ومن:قائلاًشلبىالجليلعبدالدكتور/ويزيد

فىليكونوا؟الصلاةتكونكيفيعرفونمنلهيجمعروسيافىمسلمزائريكونحين

.(4)"...دينحريةهناكأنإليهفيخيل"موسكو"مسجد

...الإعلامطريقعنأهدافهمإلىللوصولحيلتهمعنالغزالىالشيخكشفبل

نأدون،أهدافهمإلىخفافًاانطلقوافقدالدهاء،ينقصهملاالشيوع!ن"إن:فقال

وسائلإلىواتجهواصارخًا،اصطدامًابالدينيصطدمواأنودون،معلنحزبيجمعهم

التمثيلية،والرواياتوالصوروالصحفالكتبفإذا،مأربهملبلوغيطوعونهاالإعلام

.(ْ)"الداكناللونبهذاالعربىالجوتملأ،والعامةالخاصةوالتعليقات

.72صشيوعةلاإسلام(1)

،م1978المعارتدار.ط"كتابك"،سللةبتصرف13-12صالنمرالمنعمعبدللدكتور/،وحضارتهمحضارتنا(2)

الطبعة.رقمذكردون

.هه-54صالأحمرالزحفوجهفىالإسلام(3)

.002صالإسلامميزانفىوالثوعيونالثيوعية(4)

(-IAصالأحمرالزحفوجهفىالإسلام(5) v.
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وأناإننى:لكقلتإذا"صدقنى:قالحينماواكدهذلكالنمرالدكتور/وصذَق

ذهنىكان،الدينلمحاربةالشيوعيينإلىالواردةوالمعلوماتالتعليماتبعفسلكاْنقل

هؤلاءأفعالمن،وخبرتهبلوتهالذىالواقعمنالشواهدتتبعفىالكتابةعنشاردًا

أسماءمنعلمىإلىوصلماأذكركنت،التعليماتهذهإيقاععلىالمنظمةوتحركاتهم

والمؤسساتالوزاراتفى،الكبرىالمناصبأوالوزارةتولواالذين،الشيوعىوفلانفلان

ومن،الأمةمجلسمنهمدخلومن،المصانعوفىالإعلامأجهزةمنوغيرهاالصحفية

أمامهمالدنياوكانتبها،ليعملالخليجيةالعربيةالدولإحدىاستعارتهومنبل،سقط

،يشاؤونكمايكتبون،الصحفعلىتسلطواكيفوأذكر...ومن،ومن...واسعة

هذهعلىوتسلطهم،وجودهممنمحنةفىالمؤمنونصارحتى،يشاؤونمنويحاربون

تحولتثقافيةمؤسسةفىمركرأيحتلكانأزهريًّاصديقًاأنوأذكر...تلكأوالصحيفة

عنالتحدثعنبعيدًايكونأنواشترط،لينشروهلىافَئؤممنىطلب،الكتابهيئةإلى

!!تعرفكمالأنهم...طبعهعلىالرؤساءموافقةيمكنحتى،الإسلام

الصيفيةللدراساتوالموجهينالمحاضرينهميكونواأنعلىتعاونواكيفوأذكر

الذىالوقتفى،لذلكتقامكانتالتىالدوراتفىالاشتراكيةوللدراسات...للشباب

إسلامية.فكرةصاحبكلالدراساتهذهعنفيهَىِّحُن

للتعليماتعملئاتفسيرًاتعدالتىوالوقائع،الحركاتمنكثيرأوأذكر،...وأذكر

كماتنخدعلاحتىمنهاشيئًاأمامكأضعأنعلىحرصتوقد،للشيوعيينالواردة

.(1)"...بعفالطيبينانخدع

خطبهفىالشيوعيةخداععنمحمودالحليمعبدالدكتور/كشفوكذلك

.(2)ومحاضراته

الشيوعى:الخداعهذاكشففىالأزهرمجلةشاركتكذلك

.بتصرف136-135صثيوعيةلاإسلام(1)

البحوثمجمع،ط،41.ص/2العظيمعبدعلىللأمتاذ/،الآنحتىإلائهامنذالأزهرمشيخة:تنظر(2)

139سنةالإسلامية iم1979-ـه.
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للدكتورشيوعى"،بلدفىمصرىفلاح"مذكرات:عنوانتحتمقالأفنشرت-أ

اصطدامهمعندوالخداعالتحايلإلىيلجؤونالشيوعيينأنفيهذكرشلبىعبدالودود

.(1)"الدينيةالعقيدةبجدار

"الشيوعية::عنوانتحتالراجحىالغنىعبدللدكتور/مقالأنشرتكذلك-ب

والتغييرالتطويرهوالدينمحاربةتجاهأسلوبهاأن":فيهذكر"يتحطمالذىالصنم

.(2)"الأساليبفىوالمهادنة

:""الخداعلأسلوبباننهاجهاالشيوعيةإترار

الدينتجاهالشيوعيةخداع:-اللّهرحمه-محمودالحليمعبدالدكتور/فيقول

"العلممجلةتقول!،بأنفسهمأنفسهموفضحوا،أنفسهمالشيوعيةباَتُكعنهأبانوالمتدينين

:-الشيوعىالحزبلسان-السوفيتية"والدين

وهم،المسؤولياتأصحابمنجماعاتنجدالجديدةالماركسيةبعفالنظم"وفى

يفعلونولكنهمويشجعونها،علانيةالدينيةالفروضيمارسون،وقناعةفكرًاماركسيون

الماركسىالتحويلمرحلةترىأو،تتحداهملئلاالدينيةالمعاقلزمامعلىللسيطرةذلك

قاسية.مرحلة

كما،الإسلاميةمناطقنافىأيضاالأسلوبهذاإلىلجأناالسوفيتىالاتحادفىونحن

المناطقهذهمثلففى،الكاثوليكية"إيطاليا"فىالشيوعىالحزبأقطاببعضإليهيلجأ

مرحلةعلىكثيرًايساعدالدينيةللفروضالماركسيةالطليعةممارسةأنوجدنا،الإسلامية

احترامعنتعبر،الإسلامىالوسطفىالعلنيةالعبادةلأن؟هناكالاشتراكىالتحويل

الإسلامى:الوسطهذامنالطليعةهذهتنتزعوبالتالى،المحليةللمشاعرالماركسيةالطليعة

.(3)"الماركسيةللقيادةوالطاعةالاحترام

.1417-4140ص،م1977-ـه1397سنة4i:المجلديراجع(1)

.749-748ص،م1982-ـه0214سنة53المجلد:يراجع(2)

حتىإنئ!ائهامنذالأزهرمثيخة:ويراجع،24صمحمودالحجعبدللدكتور/،والئميوعيةالإسلامفىمقالات(3)

عبدالمقصودالسعودىللدكتور/،الثيوعىالفكرعلىوأضواء،041-04°ص/2العظيمعبدعلىللأستاذ،"نَالا

.231-230ص،هعدد،بالقاهرةالدعوةكليةبحوليةبحث،العجمى
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تنشرأنالصدفمن"فليس:يقولإذذلكالنمرالمنعمعبدالدكتور/ويعضد

لِّصويإيطاليافىالشيوعىالحزبسيْلرلصورة،م24/5/976فىلما"روزاليوسف

.(1)"!!بسيارتهللكنيسةوأولادهزوجته

نأنلاحظ"ولعلنا:يقولحيثتأكيدًاالأمربيومىالمعطىعبدالدكتور/ويزيد

منهميطلبكما-السبعيناتفى-الاَنالدوريمثلونوالمسلمينالعربالماركسيين

بالضبط.

نْامنيستحيونولا،متدينونأنهموإعلان،بالدينالتمسحعنيكفونلافهم

وزلفى.للناسخداعًا؟الحرامالمسجدحتىالمساجديرتادوا

يكتبزعيمهمكان-م1976سنة-مصرفىأخيرًاجرتالتىالانتخاباتوفى

إلىالدعوةمقالاتنفسهالوقتفىيكتبثم،"..."الحاجلانتخابهالدعايةلافتاتفى

.(2)"الماركسية

الخداعيةتدبيراتهمأنفسهمالشيوعيينخلالمنبيومىالمعطىعبدالدكتور/كشفبل

منها:،أمورعلىمعتمدينوالمتدينينالدينتجاه"المؤقت"التدبيربأسموهفيماأو

الشيوعية.لخدمةوتطويعها،مؤسساتهوتحطيمشيوعىبلونالدينتلوين-1

محلتحلأخرىروابطوايجاد،الإسلاميةالشعوببينالدينيةالروابطقطع-2

الدينية.الفكرة

.(3)الدينفىالروحيةشأنوالغفمن،العلمفىالماديةالقيمشأنمنالإعلاء-3

السريةالوثائق"إحدى-وبتفصيل-حوتهاوالمهادنةالمخادعةالمؤقتةالتدابيروهذه

النمر،المنعمعبدالدكتور/فنقلها:عدةأزهريةمؤلفاتونقلتها،"للشيوعيةالخطيرة

.134صشيوعيةلاإسلام(1)

فىالإعلام"دوررسالتهفىمتولىمحمودمحمدالدكتور/أيفئاوقال،122-121صالدينمواجهةفىالماركية(2)

وحاولوا،الإسلامفىوكتبراالحراماللهبيتإلىحجواأنهمنفاقهممنآوبلغ:49ص"الإسلاميةالدعوةخدمة

."بنسبالثوعيةوبينبينهيربطواأن

128-122صبيرمىالمعطىعبدللدكور/،ووثائقحقائق:الدينمواجهةفىالماركه:يراجع(3)
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،(3)الخطيباللّهعبدمحمدوالأستاذ(2)عميرةالرحمنعبدوالدكتور/عليها)1(ؤعلق

حسبماالنقلفىوالنقصانبالزيادةبينهمفيماتفاوتمع،(4)ضوعزكىبكروالدكتور/

الحديث.اقتضاه

علىوالمتدينينالدينتجاهالشيوعيةخداععن:أيضاالأزهرمجلةكشفتكذلك

الشيوعية:خدعتهمالذينالشبابأحدلسان

بها،كفرثملها،وأخلصالشيوعيةاعتنق،عربىلشابحديثًاالمجلةفنشرت

مندينايهاجملاالشيوعىأنوهولنفسها،دعايتهافىالشيوعيةخداععنفكشف

لاالشيوعيةأنالمسلمينليوهم؟بالصلاةكانروهو،ليصلىالمسجديدخلبل،الأديان

.(5)الإسلاممعتتنافى

لتصريحاتتنفيذهى...والمراوغةالخداعأساليباستعمالأن-أخيرأ-وأذكر

وبين،الشيوعيةلمبادئعالشديدالإخلابينالجمع"ينبغى:قالحيثوتعليماته"لينين"

،والاتفاقات،والمناورات،الضروريةالعمليةالمساوماتجميععلىالإقدامفىالقدرة

.(6)"كلذإلىوما،والتراجع،والدورانواللف

:الخادعالشيوعىالمخططْكَرَشفىوقعواأزهريونعلماء-3

يشروا،أندونالشريفالأزهرعلماءمنقليلةقلةفيهوقعالخاحالمخططوهذا

بلومدحوها،الاشتراكيةباركت-خيركلإلابهايُظنلاوالتى-القلةهذهإنحيث

والذىالمؤقتالثميوعيةتدبيرفىقريبًاذكرهمرلماتنفيذًايكونيكادماوهوإليها،ودعوا

."...شيوعىبلونالدين"تلوينمنه

2)

a)

6)

.133-128صالنمرالمنعمعبدللدكتور/8شيرجةلاإسلام:يراجع

164-159صعميرةالرحمنعبدللدكتور/منها،الاملاموموقفالمعاصرةالمذاهب:يراجع

.602-102صالخطيباللهعبدمحمدللأمتاذ/والالحاد،الماركيةأطلالفوق:يراجع

بحوثضمنعوضزكىبكرللدكتور/بحث،،الإسلامىالعالمفىالثابوأحوالالفكريةاليارات8:يراجع

البحثلهذاوعرضت،م1988-ـه0814عامبالأزهرالاسلاميةالبحوثمجمععقدهالذىعشرالحادىالمؤتمر

.بخان-بيروت-فىتصدر27-25ص،م9881هـ-يان8041شعبانعدد8الاسلامى،الفكرمجلةأيضْا

(%---1RVIعام48المجلدالأزهر:مجلةتراجع rAl1013ص،م.

.م1967موسكو-التقدمدار.ط،99صليينبقلم:الثوعةفىالطفرلىاليساريةمرض
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فصولهمنبأىيكنلموالذى-الستيناتأوائلفى-"الميثاق،صدورفعند-أ

فيه-وردبل(1)للدولةالرسمىالدينهوالإسلامأنتنمعلىواحدةجملةالعشرة

الصحيحالمنهجلإيجادالملائمةالصيغةهىالعلمية"الاشتراكية:نصهما-وردماضمن

بل،لماالعلمية"الاشتراكيةبنفسهاتسمىالماركسيةأنبيانسلفوقد(2)"000للتقدم

الوزارةرؤساءأحدعنحديثهفى-اللّهرحمه-الساداتأنورمحمدالراحلالرئي!سذكر

"الميثاق"بمركسةوآخرونهويقومكان...):عففقال-الستيناتأوائلفى-المصرية

للعملالوطنى"الميثاقأو"الوطنىللعملالماركسى"الميثاقي:"الميثاق"اسميصبححتى

ذلك:ورغم(3)(000فقطالماركسى""الميثاقأوالماركسى،

حسنأحمدالكبيرالأستاذ-وقتذاك-تحريرهاورئيسالأزهرمجلةمديريكتب-1

قبلمنأحدٌيؤلفهالمكلماتمنحروفالميثاق"إن:نصهمافيهاليقولافتتاحيةالزيات

شيءيبقلم،الغربفىولاالشرقفىولا،الحديثفىولا3القدثفىلاعهد،أىفى

.(4)"هيفوجدوهإلاالناسمنوالمستضعفين،الأرضفىالمعذبيننفوسفى

يوممساءوذلك،صدورهمنقصيرةفترةبعدكبيرًامؤتمرأالأزهرمشيخةتقيم-2

محمودالشيخ-الاكبرالإمامفيوصى"الميثاق"،وتباركفيهتؤيد،م13/6/1962

(r

وقد،902العدد-تريةكتسللة-القوميةالدارمطابع.ط،م1962مايو22فىالصادر،ايثاق":يراجع

الأولىجمادىعدد"الميثاق"قاموس:عنوانتحت-التيناتفى-تعقدهكانتالذىبابهافىالهلالمجلةذكرت

العلمية،للاسْتراكيةةييْلرلاالمعالم:الميثاقأبوابجميعفىيلمىأنه:96ص،م1965سبتمبرهـ-1385

مجلةمنالعددبنفىالعالمأمينمحمودذات!ألل،"الا!ثتراكىالبناءطريقفىفكرية"قضايا:مقال:ايفئاويراجع

.13-4صالهلال

اخترناكنا"لهاذا:فيهقالخطائا-اللهرحمه-الناصرعبدجمالالراحلالرئي!ألقىوقد،46صالميثاق

عددالإسلاممبرمجلة:ينظر،"علميةاشتراكيةإلاتكونأنيمكنلاالا!ثتراكيةن!ف،للبناهالاشتراكىالطريق

نص"الطريقآمعالم:عوانمختالخطابهذاالمجلةدرتحيث،6ص،م1965ياير4هـ-1384رمضان

العاشر.العلمبعيدالاحتفالفىالرئيىالدخطاب

القعدةذو22الثالثالعددأكتوبرمجلة-والقاهرةموصكوببنيذوبالجليد:الساداتالرئي!أوراقمن

فىالقاهريةالأحرار"8جريدةصفحاتعلى!ؤخرَالثرماذلكويعضد،18ص،ام976نوفمبر1أ-ـه1396

الابعةالحلقة:تراجع،،العالمأمينمحمود:العربالئيوعيينشيخاعرافات5:عنوانتحتم1999مايوشهر

.هصم1999مايو23-ـه0142صفر7الأحديومالأحرارجريدةعدد

:عنوانتحتوالثلاثينالرابعالمجلدمن(4)صم1962يونيةهـ-1382المحرملعددالأزهرمجلةاف!احية:تنظر

.الزياتللأشاذجديد،أزهرعلىجديد"عام
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.(1)الإسلامأسسعلىالميثاقمنمنبثقًاالجديدالدستوريكونبأن-هّللارحمه-شلتوت

قائخامجتمعاتهانظاميكونبأنالإسلاميةالشعوبالأزهر"يناشد:يليماالمؤتمرتررهومما

.(2)"الميثاقهذامنأساسعلى

معنىويكررليؤكدالزياتالأستاذالأزهرمجلةتحريررئيسثانيةمرةيعودثم-3

"سيدى:الأزهرمجلةفىونشرهاالعلمعيدفىألقاهاكلمةفىبقوله،السابققوله

كلمةانتشارأرضكلوفى،نفسكلفىالهادىالمحكمميثاقكضوءسينتشر:الرئيس

.(3)"خلقهلجميعسنهالذىوالمنهج،شرعهفىاللّهوضعهالذىالحقلأنه؟اللّه

تفضيلهمنحدثماله-وغفرتعالىاللهرحمه-الزياتللأستاذالأثافىوئالثة-4

افتتاحياتهإحدىفىفيقول،المحمديةالإسلاميةالوحدةعلىالاشتراكيةالناصريةالوحدة

ولكن،العقيدةعلىقامتلأنها؟عامةكليةكانتالمحمديةالوحدة"إن:الأزهرلمجلة

لأنها؟خاصةجزئيةكانتالصلاحيةالوحدةوإن،تحوكأوتضعفقدتدممهماالعقيدة

نامية؟فباقيةالناصريةالوحدةأما،فيزولالوهنيعتريهوالسلطان،السلطانعلىقامت

.(4)"الحكمفىوالديمقراطية،الرأيفىوالحرية،الرزقفىالاشتراكيةعلىتقوملأنها

تُلقى،الإسلاميةالبحوثومجمعللأزهرالسادسالثقافىالموسمافتتاحوفى-4

.الأزهر)5(مجلةأيضًاذلكوتنشر"الاشتراكىوالفكرالدعوةفىالأزهرددورعنمحاضرة

الدكتورفألفيناالميثاقدلاءفىبدلوهيدلىأنالأزهرىالشعريفتلمكذلك-5

:يقول(6)سرحانعبدالسلام

أسماهوالخلقخلتناوسذعزتناآىفيهااللّهشريعة

(7)سلكناهقدوهدىالنفوسبينمقدسةكبرىاشتراكيةفيها

.م14/6/1962الأهرامجريدة:تراجع(1)

.(136-132)صالأرهر،رأىفىالوطنى"الماق:عنوانتحتم1962يوليههـ-1382صفرعددالأزهرمجلة(2)

.(574)ص،م)Airيايرهـ-1382!ئعبانعددالازهرمجلة(3)

.(4)ص،م1963يونيههـ/1383المحرمعدداف!احية،(35)المجلد،الأزهرمجلة(4)

631.صوآراءه"أنباءباب،م1963ديمبرعدد،35المجلد:الأزهرمجلة:تراجع(5) -1r.

والعربية.الإسلاميةالدراساتبكليةيدرسكانكماالأرهر،بجامعةالعربيةاللغةبكليةأمشاذاكان(6)

(V)صحانالسلامعبدللدكتوروالأزهر"،والإسلاموالعروبةجمال5أوالأرهرملحمة:بعنوانشعرديوان:ينظر

.م9631هـ-1383ىأولط(41)ص
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علىردّالذى"وهو-اللهرحمه-الشرباصىأحمدالدكتور/ذاهووها-6

"جوانب:عنوانتحتكتائايكتب-سيأتى-كماالإسلاممعتناقضهاوبينالماركسية

علَبشةالما)1(.الرسولحياةفىاشتراكية

منصدارةفىيأتىالذى-هّللارحمه-البهىمحمدالدكتور/فضيلةوكذلك-7

تعبأوكيفالشعبية"القوى:عنوانتحتالأزهربمجلةمقالآيكتب-الشيوعيةعلىاوُّدر

فيهامتدح"وتطبيق"فكرة:بعنوانأيضًاالأزهربمجلةاَخرمقالأوكتب(2)"الاشتراكيةنحو

.(3)بالاشتراكيةللنهوضاقتراحات3تقدثعلىوعمل،مشرلهةوثيقةأنهوذكر،الميثاق

عبداللطيفالشيخوهوالشريفبالأزهروالإرشادالوعظعلماءأحدنرىكذلك-8

(f).
قررهبماالرسالة"افتتحت:بدايتهفىيقولكتيبعنعبارةرسالةيحرجمشتهري

طريقهإلىللشعبدافغاليكونالصحيحبالتدينالعنايةوجوبمنالوطنىميثاقنا

َنوُفوي!الذينَ:الكريمةالقراَنيةبالاَيةيصدرهاالميثاقمننصوصًاينتقىثمِ(ْ)"السليم

.(6)(20)الرعد:الْمِيثَاقَ(َنو!فقنيوَلاِهَّللابِعَهْدِ

الشريفالأزهرقاعةفىمحاضرةيلقى-الكُتًابأحدوصفهكما-كبيرأإنبل-9

القرآنتفاسيرأنفيهاذكرالا"زهر،علماءوسطم1963عامفى(عبدهمحمدالإمام)قاعة

جديدتفسيرمنولابد،والرجعيةالإقطاععهودفىوضعتلأنها؟صالحةتعدلم

المقصودليسقائلاً:رَقَبَة!!فَكُّ:تعالىلقولهالجديدللتفسيرمثالأوضرب،للقرآن

م1964يرلو-إيماتاسلملةالمفوى-والتوجيهالؤونإدارة-المسلحةللقواتالعلياالقيادةنثرته

A9°1ص،م1961هـ-ديمبر1380الآخرةجمادىعدد32المجلد:يراجع t- A،فىأيفئافضيلتهذكركما

م1986-ـه1014سنةوهبةمكتبة،ثانية.طبعدها،وما90صالمعاصر"الأيديولوجىالواقعفى"الإسلامكتابه

للاشتراكية.مالقهعلىيدلما

سهونتيجةفضيلتهمنكانذلكولعل،144-142ص،م1962هـ-يوليو1381المحرمعدد33المجلد:يراجع

علىتعتمدأنهاإذ؟الإسلامإضعاففىدورهاالتاتلفترةأيضْا،وكان:قالأنهبدليل-قصدغيروعن-

والقرنالإسلاممستقبليخظر:قيقه،منالدينيجردوكلتاهماتطبيقها،فىالماركيةوعلى...!احيائهاالقومية

الطبعة.رقمأوتاريخبدون،بالقاهرةوهبةمكتبة.!،16صالبهىمحمدللدكتور/،الهجرىعرالخاص

الرجةللجمعيةرئيسًاثم،بهواعظاوعملالريفالأزهرمناللهرحمهشتهرىاللطيفعبدالئيختخرج

بشر.همالذينالعلماءهفواتمنلكنهابارعْا،وخطيئافاضلأعالماوكان،والسنةبالكتابالعاملينلتعاون

عدد"جمعيتشا"مجلة،ئالةطبعة،(ه-4)صمئتهرىاللطيفعبدلثيخ،والصلاةالصومفىاللهشريعة

هـ.1383رمضان

.(17-9)صالابق
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فىلينفققيدهمنالمكنوزمالكتفكأنالمقصود!انما،الحريةلمنحهالرقيقأحدإعتاق

(1).الكبرىالمشروعات

الشريعةكليةشيخالثه-رحمه-المدنىمحمدمحمدالفاضلالشيخذاهووها-01

الصماءالماديةتجرفهاالتىالاشتراكياتمنوحيدطرازالعربية"اشتراكيتنا:يقولالأسبق

نطاقوفى،الإسلامتعاليمظلفىفهىاشتراكيتناأما،الطبقيةمظاهرفىالوقوعإلى

.(2)"تفريطولاإنراط"لاوسطوالرحمةالعدلشرعية

فىشاركواالأزهرفىالأروقةومشايخ،الإسلاميةالبعوثمشايخكذلك-11

نشرتفقدونشرها،بالاشتراكيةالنهوضبغرضوذلك،هامةبأنهاوصفتاجتماعات

السادةمعهامةاجتماعاتعدةعقدرفعتالدينكمال!السيد"أن:الجمهوريةجريدة

النهوضفىللمشاركةرهز!الافىالا!روقةومشايخ،الإسلاميةالبعوثمشايخ

.(3)"بالاشتراكية

:الحفرةهذهمثلفىالأزهرمجلةوقعتكذلك

الإسلامية"الاشتراكيةإطار"فى:عنوانتحتمقالأنشرتم1962عامأولففى-أ

.(4)"الاشتراكى"التطبيقوبين،الإحسانفضيلةبينفيهساوت

مقالأنشرتحيثإسلامىبوشاحووشحتها،دينىبدثارالاشتراكيةدثرتبل-ب

بطبيعته،اشتراكىالله"دين:فيهجاء"روحيةاشتراكيةرمضان"صوم:عنوانتحت

.(ْ)"...رسالتهومقتضى

(1)

TI)

(r)

(4)

)ء(

العددالاسلاميةالثقافةسللة:الناشر،(68-67)صالسماناللهعبدمحمدللأستاذ،والقرآننحن:يراجع

.م1964هـأكتوبر1384ةرخَالاجمادى(48)

ميزانفىالعربيةالاشتراكيةآ:مقال،م1966يوليو4عددهـ-1386الآخرربغ24السنة"الإسلامآمنبرمجلة

من24الثلاثاءيومعبدهمحمدالإمامبقاعةمحاضرةب!لقانهلذلكمهدقدوكان.بسيرتصرف6I"صالإسلام

والعباداتالعقائدظلفى"الالثتراكية:بعنوانالريعةلكليةعمادتهاثاءم1962ينايرr.هـ-1381ضعبان

العنواننضتحتترْنوطبعتوقد،الأزهرلميخةالأولالثقافىالمرسممحاضراتضمن8الإسلاميةوالمثل

بالا!ششراكية.التميةالمغرضوناصتغلولكن،النةأوالقرآنيخالفشيءفيهالي!وهى،الابق

هـ-1386صفر21الجمعة-ةرْسعالثالثةالنة-4554العدد-الدينىالملحق-الجمهو!لةجريدة:تراجع

م10/6/1966

الريعةكلية"شيئ،المدنىمحمدمحمدلئميخوالمقال،م1962هـ-يناير1381شعبانعدد33:المجلديراجع

.8سابقًا

11رمضاندعد3rالمجلد rA-الزياتحنأحمدللاشاذ/،والمقالالعددافتتاجة،م1962فبرايرهـ.
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منكثيرَاحررإنهحيث،الاقتصاديةالمؤسساتلتأميمتأييدهاالمجلةتعلنثم-ب

.(1)الشعبوهوالحقيقىصاحبهاإلىهاوردً،والمؤسساتالشركات

مقالأم1948-هـ1368عامالعشرينمجلدهافىنشرتأنهاالمجلةنسيتفهل

.(2)!!؟"الإسلاملمبادئوالاشتراكيةالشيوعية"منافاة:عنوانتحتمطولأ

:عتابعلىعتاب

آخربعتاب-العلماءأفاضلمنقلةقبلهاومن-الأزهرلمجلةالعتابهذاوأختم

منالعقدونصفعقدطيلةظلتأنهاوهوالأزهر"،اذمجلةالحبيبةمجلتناعلىأسجله

.!!الشيوعيةعلىالردعنصامتةالزمان

علىرد!علىأعثرلم،ام975عامأولإلىم1960عامأولمنالفترةففى

:اًّدجقليلةأعدادعدا،...المجلةوأبوابمقالاتفى،الشيوعية

المجلة""بريد:عنوانتحتفيهجاءالذىم1960يونيههـ-1380المحرمكعدد-ْا

الشيوعية.عنفتاوى،112-191ص

عنيقال"ما:عنوانتحت"'بالمجلدام961ينايرهـ-1380شبانوعدد-ب

.902-901"صالإسلام

المجلة""بريد:عنوانتحتم1961هـ-اكتوبر1381الأولىجمادىوعددجص-

."الشيوعية"بشأنالإسلاملحربودراساتأبحاث:يقولخبرًانشرت

الوارد،وافىالواحدعبدعلىللدكتور/اليهود،متقدمىعند"الشيوعيةمقالوأما

-vvv!،م1964-ـه1383سنة35مجلدبالمجلة vvrالشيوعية.علىللرذيتعرضفلم

فى-والإسلامالماركسيةبينللجمعتأييدهايوهمقدخبرأذكرت:المجلةإنبل

ذكرته،"عارضة"ملاحظة:عنوانتحتحينهفىإليهالإشارةستأتى384ص36المجلد

"اًرأففولد"تمخَّفالجبل:العربىبالمثلالقراءتذكروكأنهاصمتها،منسنواتبضعبعد

."اًرفكونطقدهرَا"سكت:العربىبالمثلذكرتهمأنهاأقولولا

،الإسلامظلفىالاشراكى"المجتمع:بعنوانمقال،م1966هـ-مارص1385القعدةذوعدد37المجلد:يراجع(1)

.-اللْهرحمه-فودهالرحيمعبدلثيخ

.(682-673)صهـ،1368ثعبانعدد(02)مجلدالأزهر:مجلةتراجع(2)
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هذهأنمع،م1975هـ-فبراير1395المحرمعددحتىهذهحالتهاعلىالمجلةوظلت

بالردّوصدعهاالمجلةلنطق،تكونماأحوجكانت،بالصمتالمجلةغلفتهاالتىالفترة

هذا؟!كلالمجلةصمتتفلم،الشيوعيةعلى

الأزهر-شيوخبعضرمنوكذاالأزهر،مجلةمنللاشتراكيةالمشايعالموقفهذاإن

ضغطتحتكانذلكبأن،بهيعتذرونعذرفيهلهمليس-قصدغيرعنأنهرغم

هذه"الاشتراكية"،بالظنيحسنونكانوالا!نهمأوشابهها،ماأو...سياسيةمؤثرات

عنها:قالالتىالاشتراكية

بينالجوهرىالفارق000":-اللهرحمه-(1)العيونأبومحمودالشيخ-أ

.(2)"الأهدافلتحقيقالوسيلةفىبينهماالفارقهوالشيوعيةوبينالاشتراكية

فى"اليسار"بأنفسهمسمواعمنيتحدثوهوالنمرالمنعمعبدالدكتور/-ب

.(3)"للشيوعيةويعملونعملوا""الاشتراكيةستارتحت"إنهم:مصر

مصر-بلادناالماركسيةدخلتلما:الفيومىإبراهيممحمدالدكتور/عنهاوقال-!

وأ"الشيوعية"وسماهاالدينباسمسبهامنفوجد:مجادلاتالدينوبينبينهاعقد-

"الاشتراكية")4(.وسماهاالدينباسممدحهامنومنهم،""الماركسية

الشيوعيةبينالحقيقةفىفارق"لا:حجىطارق:السابقالماركسىعنهاويقول-د

.(5)"والاشتراكية

البحوثلمجمعالعامالأمين-هاشمالمجيدعبدالحسينىالدكتورويقولهـ-

(2

(r

فىموجوذاكانالذىالبغاءحاربالذىوهو،المصريالمجتمععلىالواضحةبصماتهلهواجضماعيادينياعالماكان

توفىوقد،تاريخهفىنبذة:الأزهرالجامع:مؤلفاتهومن،الأزهرللجامعسكرتيرْااللهرحمهوكان،عصره

عاموذلك،عجلاتهتحتفقط"اقرو،قطارعربةببابثوبهطرفتعلقحينمامفجعةحادثةفى-الله-رحمه

والأزهر.الإسلامخدمةفىحافلجهادبعدم1951

فى"الاشراكية:بعنوانمقال،بمصرالهلالدارتصدرها(18)صم1951نوفمبرهـ-1371عددالهلالمجلة

.الأبرارمنازلوأنزلهتعالىاللهرحمهالثخمقالاتآخرالمقالهذاوكان،الإسلام

.248صشلبىالجليلعبدللدكتور/،والشيوعيونالشيوعية:اًضيأوينظر،54صشيوعيةلاإسلام:ينظر

292صهامث!الفيومىللدكقور/،لهالدينعلاج-تياراته-مصادره:الإنسانىالقلق

دونم1980بالقاهرةوالثرللطبعمصرنهضة.ط،2fصحجىطارقللأستاذ/،والأديانالشيوعية:ينظر

الطبعة.رقمذكر
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خداعهدفهالذىالمرحلىالشيوعيةمخطط"من:-اللّهرحمهدةسابقًا"الإسلامية

"اشتراكيةإلىالأموراستتباببعدلتتطوردؤالاشتراكية"كلمةباستخدامالاكتفاء:الجماهير

خطأفىتورطواالإسلاميةالاشتراكيةعنكتبواالذين...ساخرةفشيوعية"علمية

أدممتناقضينومبدأينمفهومينبينالتقاربلصالحهذهتسميتهمواستغلت،جسيم

.(1)(1ومعاملةواقتصادًاوأخلاقًاعقيدةالتناقف!

وعميدالإسلاميةالبحوثمجمععضو،البيومىرجبمحمدالدكتورويقول-و

)الاشتراكية(كلمةيطلقونفأخذوابعضهم"انخدع:الأسبقبالمنصورةالعربيةاللغةكلية

.(2)"...إيمانعناللّهإلىدعواممنالخيريبذلونصعلىالزائفة

:الستيناتفى-الرومانىالشيوعىللحزبالعامالسكرتير-شاوشيسكوويقول-ز

قوميةالوقتنفسفىهىالشيوعيةبل،دوليةوشيوعية،قوميةشيوعيةتوجد"لا

.(3)"ودولية

قصد-دون-للاشتراكيةالمشايعالموقفهذارففولقدنفسهالأزهرفإن:وختامًا

وفعلاً.قولأ:هذارفضهعنوعئرالأزهر،ومجلةالأزهر،علماءبعضمن

صريحةأعلنها"إننى:قائلأ(4)الصوافمحمودمحمدالشيخرذ:فبالقول-أ

الاشتراكيةوافقتوإن،إسلامالاشتراكيةفىولا،اشتراكيةالإسلا.مفىليس:وأقول

رُمومعصراحةبكلأيضًاوأقول،موضعألففىخالفتهد!قف،موضعفىالإسلام

يكونواإنأما،الاشتراكىالإسلامأو،الإسلاماشتراكيةعنيتكلمونالذينإن:الأسف

معينة،مبادئفللاشتراكية.بالاشتراكيةجاهلينيكونواأن!اما،بالإسلام،عالمينغير

مدونة،مسائلأو،معينةمسألةفىالإسلاموافقتإنبها،خاصةوفلسفةمقننةودساتير

19أكتوبرهـ-1398القمدةذىغرةعدد،الدعوةمجلة:تنظر(1) VA21)صم-ts (1Tبمصر.بالقاهرةتصدرنت

:بعنوانمقال(1626)ص(60)المجلدمنم1988أغسط!يوليو/هـ-0814الحجةذىعددالأزهرمجلة(2)

."الكرديالرحمنعبدالدكتور/،الفقيد

.الشهر""تقاريرباب130ص،م1966يوليوعدد-الثيوعيينلسان-المصريةالطليعةمجلة(3)

مقدمةتضظر:،الميلاديةالأربيناتاْواخرفىمنهوتخرج،الريفالأرهرفى،درسالشقيقبالعراىْبالموصلولد(4)

العالمفىوأثرهوالأزهر،1979بالقاهرةالاعتصامدار،ثالئةط،الإسلاملمكافحةالاستعماريةالمخططاتآكتابه

.18.ص،حجازىاللهعوضالدكتور/لفضيلة،الإسلامى
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الفكرةأساسفىتخالفههىبل،وبنيانهومُثُلهوأحكامهمبادئهجميعفىخالفتهفقد

.(1)"الإسلامعلىالاشتراكيةنطلقأن،بحاليجوزلالذا،والمبدأوالعقيدة

:يقولإذ!أيضا!الأقحاحالماركسيينرفضالفيوعىإبراهيممحمدالدكتور/بينبل

الماركسيةمقولاتمعهاوراجت-الاشتراكية-الماركسيةالنظريةالحاكمالنظام"تبنى

الطبقىوالصراعالاجتماعىوالسلام،الغربيةوقيلالإسلاميةوقيلالعلمانيةكالاشتراكية

العلميةالوجهةمننستطيعلاكتاباتظهرتالمقولاتتلكوحول،إلخ...الاجتماعى

أنهاعليهايقالماأقلكتاباتإنها،الماركسيةمعنصنفهاولاالإسلاممعكصثفهاأن

ثوئاتلبسإسلاميةومقولاتإِسلاعيا،ثوبَاوتلبسها،ماركسيةمقولاتتحملترقيعية

الاركسعِنأتحاحعنهارضىفماالعطاء،وجزالةالسياسةرواجمعوراجتماركسيا،

صاَعونواعتبروها،لإسلامهم،لمخلصونعنهايرضلمكذلكثقافيًا،تضليلأواعتبروها

اعتيرهبماالثقافيةالساحةعمرتوبذلك...النظامإلىوزلفىوقربانًاالثقافىالملق

ثقافيًّالأ)2(.ملقَاالإسلام!وناعتبرهوبماتضليلاَ،الماركسيون

وبالفعل:-ب

مقطلبفقدالعريهية،،"الاشتراكيةتزكيةالاسلاميةالبحوثمجمعرقض-1

بتبزكيةتوصيةيهصدرأنم1966-ـه1396عامالمنعقدالث!كمؤتمرهنىالمجمع

ذلك؟عنالإحجامعلىيقدرالوقتهذافىكانالذىومن..!"العربية!ألاشتراكية

أحديكقلم،العالميةالث!يوعيةالحركةمعالقوىرك؟رمفيهالتحمتالذىالوقتهذا

ويوضع،مفتعللسببتصفيتهيجرىكلاىالا،ال!وصيههذهرفضعلىليقدريممرده

بوصفجاءتأنهاةصاَحبومبرر،أىتحتللتوصيةهذهيقبل"..موضعهفىآخر

...مطلقًا"الاشتراكية،لا...،العربية"ألاشتراكيةتزيميههوالمطلوبكان،محبب

وقأد،وفدائيةشجاعةيكلالتوصسِةهذهرفضعلىئقدمالمجمعأنهوحدفالذىلكن

تصرت.9-8صالصوافمحمود!حمد/ذأ!ألل،الإسلامفىاشتراكيةلا(1)

.ط،3.صالعيرمىإبراهممحمدللدكترر/المعاصر،الفكرفىالخافىا!قافىالوعىومفاهمالإسلامةالمألة(2)

.م1995-ـه1416ممر،بالقاهرةنمربمديةالهدايةداراناشر،أولى
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بمؤازرة-اللّهرحمه-(1)مأمونحسنالشيخالاكبرالإمامآنذاكرهز"الاشيخذلك

والأمينماضى)2(النّهعبدمحمدالدكتور/الوقتذلكفىالأزهروكيلمنوتخطيط

.-(4)اًعيمجاللّهرحمهم-(3)اللهحبمحمودالدكتور/الإسلاميةالبحوثلمجمعالعام

للأزهر،مشيختهأثناء-هّللارحمه-محمودالحليمعبدالدكتور/رفضكذلك-2

.(ْ)الاشتراكيةالدولمنعددفىبعثاتهممنعودتهمبعدالأزهرعلماءمنعاثا48تعيين

الذينالإسلاميينالكتابببعضالفيومىإبراهيممحمدالدكتور/نددوأخيرًا-3

وشموللنظامعرضدونوحدهاالماركسيةضدالدفاعفىالثقافىموقفهمحصروا

موقفهمحصرواالذىالإسلاميينالكتابأننظرناوجهة"ومن:فيقول...الإسلام

الماركسية:ضدالثقافى

بهملعبأو-ب،الإسلامشموليةفهمعن-مؤمنينكانواإن-النظربهمقصر-أ

التجاوبلقضيةالصحيحفهمهمعننظرهمقصرالذينأما-أسياسيينكانواإنالهوى

لمكافحةعرضواحينماعليهميظهرفإنه،مؤلفاتهمبعضيحكمرأيناهوالذىالفكرى

T)

عاممنهافتخرجالرعىالقضاءمدرسةالىاتجه؟الثانويةالمرحلةقطعولما،بالأزهروالتحقم1894يونيةفىولد

جليلةوطةمواقفله،م1964يوليهفىالريفللأزهرشيهخًاعينخى...الماصبفىتدرجوقدم1918

.267-247ص/2الأزهرمثيخة:تراجع،م1973مايوفىتوفىوقد...

جامعةفىودرس،م1930سفةوالتخصص،م1927سنةالعالميةالثهادةعلىوحصل،الأزهرمنتخرج

وعلمالاريخالدكتوراهـفىعلىوحصل،م1934سنةواَدابهاالألمانيةاللغةفىدبلومعلىوحصلبألمانياهامردج

ثم،الأزهريةللمعاهدعافافمديرأ،للأزهرعائافسكرتيرأ،الدينأصولبكليةمدرسئاعين،م1936سنةالاجتماع

.121عىوتطورهتاريخهتالاسلاميةالبحوثمجمع:ينظرللأرهر،وكيلاْ

الإسكندريةبمعهدثم،دسوقبمعهدوالتحق،الكريمالقرآنحفظ،البحيرةبمحافظةم1903أكتوبرفىولد

ئم،م؟933عاموالأصولالفقهقسممنالتخصصئم،م1414شةالنظامةالعالميةعلىحصلثم،الدينى

عامبلندنالإسلامىللمركزمديرأعين،الدينأصولكليةفىبالتدري!اشعل،م1943سنةلندنمنالدكتوراه

البحوثمجمع:ينظر،للمجمعأمينأولوكان،ام963عامالإسلامةالبحوثلمجمعأمئاوعين،م1956

99ص،وتطورهتاريخهالإسلاية

عام49المجلدالأزهربمجلةبحث-فرغلهالثميحعىللدكتور/،الميزانفىالإسلاميةالبحوثمجمع:ينظر

`1VrO-1V1ص،م1977-ـه1397 f،:يحىللدكتور/،والتخربالخرافةبينالعلمانيةحقيقة:أيضًاويخظر

4؟3صأيضئاهاثم 1i- f،م1989عامبالأزهرالإسلاميةللدعوةالعلياللجنةالعامةالأمانةإصدار.

القومىالمركز-مورغيربحثالرحمنجدعواطفللدكتورة،الدينىالعنفوقفحاياالمصريةالصحافة:يراجع

سببْاكان-اللهرحمه-محمودالحليمعبدللدكتور/،الموقفهذاأنذكرتوتد،والجنائيةالاجتماعيةلبحوث

البعينات.فترةفى-فضيلتهعلىآروزاليوسف"لحملة
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الدينى،الإيمانقواعدومنالدينمنالتحللإلىالدعوة:عليهاأخذواأنهمالماركسية

نظامإبرازإلىنظرهميمتدأندونالحدهذاعندوقفواثموالرد،بالنقدالجانبهذاأخذوا

النظروجهةشايعواالذينفهم،الهوىبهملعبالذينوأما-ب،المتكاملالإسلام

روسيالمكافحةالإسلاميجندونفراحواروسيا،معترففالتعاونالتىالسياسية

المؤمنة.الاشتراكيةإلىللدعوةالإسلامجندواقدقبلعنكانواأنهممع،الشيوعية

فقطالإيمانإلىدعوة-نظرهمقصرالذينأى-أولاءنظرفىالإسلامأصبح

كالمسيحية.

السياسةيخدمدعوةأسلوب-بهمالهوىلعبالذينأى-هؤلاءنظروفى

.(1)1(الإليسوأهوائها

موقفعلىالشريفالأزهرردودخلالفىالمتكاملالإسلامنظامسيتجلىولذا

التالية.الصفحاتفىالإسلاممنالماركسية

-أرزَ+بد-َت

.46-45ص،الفيومى)براهيممحمدللدكتور/،العربىالعقلأزمةفىتأملات(1)
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دسة*الساالمسألهَ*

الإِسلامممنركسيةالماموقفعلىزهرالأرد

ويشمل:

.اقتصادىلدافعتكنلمالإسلامغزوات-1

.للاسلامالماركسيةلمعاداةالأزهرف!ثك-2

للماركسية.لرففالإسلامالأزهربيان-3

نقبضان.:والماركسيةالأسلامأنالأزهربيان-4

الشيوعية.عنأزهريةفتاوى-5

.الإسلامديارفىالماركسيةالدعايةعنالأزهركشف-6

والصهيونية.الماركسيةبينالصلة-7

ونهايتها.الماركسيةاحتضار-8

الماركسية.سقوطبعدما-9

:اقتصادىلدافعتكنلمالإسلامغزوات-1

فىمخططاتهاوكشف،عامةالأديانمنموقفهافىالماركسيةعلىرهز"الاردّماوبعد

مزاعممنبالإسلامألصقتهفيما-أخصوجهعلى-عليهاالردفىشرعبتها،

.تاءفتراوا

وأن،للإسلامالاتهامهذايرىحينمابالمرءوالدهشالعجبيأخذبدءذىوبادئ

القرآننصوصمعهذايتفقلاإذْ؟اقتصاديةأهدافهمكانتالاكارموصحبهالرسول

وعرض،الأموالعلمِهعُرضتالذىمّجَنئيعالرسولسيرةمعيتفقولا،الصريحةوالستنَة

الراغدوالعيشالنعيميتركمنمئسه!َبدعاللّهرسولأصحابمنونجد،إلخ...كلُملاعليه

الساخطةالشائنةالماركسيةعينلكنها...عميربنكمصعب،الدينأجلمنيمتلكهالذى

موضوعية:فىونناقشهاالأناةسنصطنعلمنهجناوتبغا.قبيخا.الجميلترىالتى

يبدأ...اقتصاديةاْهدافوراءهابدويةغزوةالإسلامأنمنالماركسيةأرتأتهفما

وبنصو!،الإسلامىالتاريخفى"الثابت:بقولهزهرةأبومحمدخي!ثلاعليهاالرد

الدعوةحوربتأنبعد،بهاذنقددفاعًاإلاكانتما،الإسلامفىالحربأن،القراَن
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جاءفعندئذ)منوا،الذينواضطهد،عد!هنِجّ!الرسولوأخرج،مكةفىالمسالمةالإسلامية

نَصْرِهِمعَلَئَهَفلاَّنِإَوظُلِمُواْمُهَّنَأِبَنوُلَتاَقُيلِفَذِين!أُذِنَ:وتعالىسبحانهقال،بالقتالالإذن

الئاسِهَفلاُعْفَدوَلَوْلاُهَفلااَنُّبَريَقولُوانَأإِلآَحَقيّبِغَيْرِدِيَارِهِمنِمأُخْرِخواَنيِذَئابملَقَدِير

وَلَيَنصُرَنَّكَثِيرًاِهًللاُمْسافِيهَارَكْذُيذِجاَسَمَوٌتاَوَلَصَووَبِيَعٌصَوَامِعُْتَمِذُهلبِبَعْضٍبَعْضَفم

.(39،04:ج!ا)(ٌزيِزَعلَقَوِي3َهَّللانِإةُرُصنَينَمالئَة

عندمامكةأهلحاربفقد-أ،عليهيعتدوالم،اًموقحاربماعد!هنجمالنبىإن

العربقبائلوحارب-ب،اًرسعأمرهممنوأرهقوهمالمؤمنينواستضعفوا،أخرجوه

فنزل،المدينةفىالإسلاميةالدولةإزالةوأرادوا،الأحزابغزوةفىِعليهتجمعواعندما

جص-،(36:)الوبة(00.كَافَةًْمُكَنوُلِتاَقئكِمَاكَافَةًالْمُشْرِكِينَوقَاتِفوا...!:تعالىقوله

وقاتل-د،الإسلاملاعتناقهمبالشامأسلمواالذينالمسلمينقتلواعندماالرومانوقاتل

.-(1)"000العربيةالبلاد!لغزويقتلهأنكسرىَّمهعندماالفرس

،الحروبفىوالتخريبوالنهبالسلب"أما:قائلاًالرذزهرةأبوالشيخويواصل

فهاهى،التخريبمنعفىشديدةكانتالوصاياإنبل،الإسلامحروبتعرفهالافأمور

امرأةولاصغيرآولاطفلاَولاشيخًافانئاتقتلوالا...":لجيشهعل!هنَجّمالنبىوصية-أ:ذى

ولاذريةتقتل!لا:بقولهالوليدبنخالدمّمَبئيعويوصى-ب"-تخونوالاأى-تغلواولا

النبىيكنلمبل-د،مخظّخلفاؤهفعلوكذا-!الا!جير،العاملهوةوالعسيفعسيفًا"

نإ...الإكراممنهميجدكانوإنما،الإسلامعلىأسيرأىيكرهونخلفاؤهأويح!يخم

.!2)"والوحشيةالهمجيةحروبهى،غيرهوحروب،الإنسانيةحروبالإسلامحروب

البدايةمنذالجلىالواضح"من:القوصىالفضيلعبدمحمدالدكتور/يقولثمومن

الجحافلتلكسوى-وأخلاقًاوسلوكاوشريعةعقيدة-الإسلاممنترلمالماركسيةأن

هذهفىترلمبل،أصقاعمنحولهافيمالتنداح؟الجزيرةشبهمنخرجتالتى،الظافرة

شعانعددالإسلاملواءبمجلةزهرةأبىمحمدللثخ،"والإسلام"اليوعيةمقالاتمنالرابعةالحلقة(1)

يير.بتصرف728ص،م0196هـ-فبراير1379

تصرت.730-729صالابق(2)
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إلانفسها،الغنائمهذهفىترلمبل،الغنائممنأيديهافىيقعماإلاالظافرةالجحافل

والبربرية.الطمعومبعثها،وحدهالحسدمصدرهاوانتهائا،استلائا

نشأة-بالإسلامأحاطتالتىالمجردةالتاريخيةالحقائقظلوفى:قائلاًويمضى

السالف،النحوعلىالماركسيةتررتهفيماالصدقمناْثارةيجدالمرءيكادلا-وانتشارًا

الثابتة:التاريخيةالوقائعمنيسيرنذرإلىالاحتكاموحسبنا

اليسرمنحالعلىالقرىأممكةفىوقريش،الإسلاميةالدعوةنشأتفلقد-أ

وجودأنكما،البوادىمنيجاورهاماسكانعليهيغبطهاالذى،الملحوظوالغنىالمشهود،

المكيونيحسد،بارزةأجتماعيةبمكانةمصحوبَاالغنىأواليسرهذاجعلفيهاالحرامالبيت

العامرةوأسواقها،وفيرأربخا-عامكلفى-عليهملحدرانوالصيفالشتاءورحلتا،عليها

-الإسلامقبل-تتبوأكانت-الإجمالوجهعلى-مكةأنأى،والغادىالرائح-تجتذب

القأحلة"والصحارىالجدباءالبواصمنبهايمحيطعماالتجيزأشذمتميزًامركرأ

-أدتىوالحواضرالمدنخيراتإلىوتطلعهمالبدوطمعنأ!ثبالماركسيةللمقولةكانفلو

منولكان،الطامعينوطمعالمتطلعينلتطلعقريئااًّيهشهدفامكةلكانتلملصدق،حمنشائبة

!كةفىلاالطامعة،لغزوةيقودالذىمّخَيئيعالنبىيظهرأن-المقولةلهذهوفقَا-اللازمالحتم

حيث،جانبكلمنممكةتحيطالتىالمتراميةالبوادىمنباديةأىفىبل،اليقينوجهعلى

وانعدأفا.اهتزازايكونماأقصىوالنظاموالأمن،اًفظشيكونماأشدالعي!

الإسلامأنبثاقدعوىيفند،بالذاتةك!ىقو،مكةفىعد!هيَخّمالمتيىفطهورثئمَومن

الجشع.يدلهعهاأو،الحرمانيقودهابدويةتطلعاتمجردعن

نأمنوانجلز،ماركسإليهفطنعاإلىغطنوالوو!واغيتها،مكةمشركىإنثم

تحتلجالانضواءبادرمنأولمانوالاقتصاديةمصالحهمخدمةإلايبتغىلائح!يخمالنيى

.يحدثلموهذا،يقأوموهولمدعوتهلواء

الذينالمتحضرونالمدنسكلنسيشعر،الماركسيةللمغولةووفمارخَالاالجانبوعلى

ماوهذا،عليهلجقبلونولا،الدلنلهذامريربعداءالغزاةالبدوقبلمنإخضاعهمسيتم

أيضا.يقعلم
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علىالإسلاملاقتصرالمشهودالتاريخىالواقعمناقترابأدنىالماركسيةللمقولةكانفلوْ

المفشوحةالمتحضرةالمدنسكانمنسواهمإلىدائرتهميتعدولم،وحدهمالبدويينأولئك

لا،العربىالجنسفىمحصورًا-تقديراكثرعلى-الإسلامىالدينلكانأو...

.الأخرىالأجناسمنغيرهإلىيعدوه

،بعدهأوقبلهأوماركسعهدعلىسواءتكذيبًاولااًّدريستأهللاادعاءوهذا

السوفيتية-أوالقيصرية-روسياإلىالعابرةالنظرةمجردأشياعهماوحسبوحسبهما

وحدها،العقيدةبصلةإلاالعربىالعنصرإلىيمتونلاالذينبالمسلمينعمرتوقد

نشرفىبارزدورمنالعربغيرمنالمسلمونبهأسهمماأسْياعهماوحسبوحسبهما

ثقافةالإسلاميةالحضارةازدهاروفى،أقدامهمفيهحطتمكانكلفى،الإسلاميةالدعوة

ومدنية.وعمرانًاوعلمًا

تلكانتهتأنبعدوحيويتهالإسلامبقاء:الماركسيةالمقولةهذهتفسركيفثم

فىالإسلاموجودتفسروكيفانشِاقه؟إلىزعمهأفىأدتالتىالاقتصاديةالظروف

طمع؟.ولاجشعولاغزوولابدولاحيث،الراهنةالعصور

منالمسلمينبينتربطالتىالشعورلةالوحدة-أيفخا-المقولةهذهتفسروكيف

.الحضر؟وغيرالبوادىغيرساكنىأوالحضر،وساكنىالبدوساكنى

.(1)"!!يفقهونلاالماركسيينولكنغيرها،شىءولا...العقيدةإنها

واتساعالإسلامانتشاربعدإنه"ثم:سلطانالحميدعبدسلطانالدكتور/ويضيف

دينهمأوامرمعتماشيًاالانغماسورفضوا،فيهازهدواللثروةالمسلمينوامتلاك،فتوحاته

الإسلاميةالشخصياتدراسةعندموضوعيةوبنظرة،والإسرافالترفعننهتالتى

اللّهسبيلفىومالهنفسهيجندكانوالثراءالماللهتيسرممنبعضهمأننلحظىلو!الا

.(2)"كلمتهولإعلاء

على-السوفيتية-معارفهمدائرةافترتهماعميرةالرحمنعبدالدكتور/ويتتبع

قائلأ:ذلكتهافتفيبين،الإقطاعحمىوأنه،اًّيقبطمجتمعًاأوجدأنهمنالإسلام

بتصرت.219-215صالقوصىالفضيلعبدمحمدللدكتور/،الماركسىالفكرإفلاس(1)

158صسلطانالحميدعبدسلطانللدكتور/،المعاصرةالمذا!وبعضالإسلاميةالعقيدةعلىأضواء:ينظر(2)
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:الإسلامعلىيصدقلاهذاإن

ويتوعدهمويكدسونها،الثروةيجمعونالذينأولئكعلىباللائمةيترلالذى-أ

تعالىِ:قالالإقطاعإلىالدعوةعنيكونماأبعدفهو،ِلجَالاوالعاجلبالعقاب

َمْويبمأَلِيملِبِعَذَابٍمُهْرِئشَبَفِهَّللاِليِبَسيِفاَهَنوُقِفنُيوَلاَةحفِفْلاوَبَهَّذلاَنوُزِنْكَيَنيِذٌلاَو!

ْمكِسُفنَألْمُتْزَنَكاَمهَذَاوَظُهُورُهُمْوَجُنُوبُهُمْجِبَاهُهُمْبِهَافَتُكْوَىجَهَنَّمَنَارِيِفعَلَيْهَاىَمْحُي

.(34،35:)التو!ة(َنورِنْكَتكُنتمْاَمفَذوقُوا

الأغنياء،عندالثروةتتكدسلئلا؟المعركةعقبمباشرةالفىءبتوزيعويطالب-ب

ىَماَتَيْلاَوالْفرْبَىيِذِلَوِلوُسَّرلِلَوفَلِفَهِالْقرَىِلْهَأمِنْرَسولِهعَلَىالثَهَءاَفَأاَم!:تعالىقال

.(7:)افى(000مِنكمْالأَغْنِيَاءَِنْيَبذَولَةًيَكونَلاكَيْالسَّبِيلِوَابْنِوَالْمَسَاكِينِ

يؤدونهمعلومًااًّقحالا!غنياءمالفىيجعلِالذىوهوِطبقيةالإسلاميوجدوهل-!

امتنعفإذا،(19:)الذارياتوه!ِمورْحَمْلاوِلِئاَّسللِاحقأَمْوَالهِمْوَفِي!:تعالىقال،للفقراء

أمرإلىيفيئواحتىالحروبعليهموشنت،اًرسقمنهمأخذ،الحقهذاإعطاءمنالا"غنياء

!نَجّ!االلّهرسولخليفةبكرأبوفعلولقد-اللّهحقهوالذى-الحقهذاويقدموا،الله

كلمتهذلكفىوقال،منهماستخلصهاحتىالزكاةمانعىعلىحربًاوشن،ذلك

عليها".لقاتلتهمعلصضنماللّهلرسوليعطونهاكانواعقالأمنعونىلو)"والله:المشهورة

؟...(1)الإقطاعطبقةإقامةإلىويدعو،طبقىالإسلامإن:يقالهذاأبعد

الشيوعيةالصينأرسلتهاكراسةعنالقناع:زهرةأبومحمدالشيخكشفكذلك

عليها)2(ورذَ...والقراَنالإسلامعلىافتراءاتتحمل-الخمسيناتأواخر-العراقإلى

بالدحفوالتفنيدزهرةأبوالشيخردكما،(3)فودةالرحيمعبدالشيخأيضًافعلوكذا

ييربتصرف155-154صعميرةالرحمنعبدللدكتور/منها،الإسلاموموقفالمعاصرةالمذاهب(1)

عددالإملاملواءبمجلةزهرةأبىمحمدللثيخ"والإسلام"الشيوعية:مقالاتمنوالئالئةالثانيةالحلقة:تراجع(2)

-irvصو،602-599ص،م1959ديسمبر irr665،صم1960يناير،وعدد

،م19o4ديسمبرعدد"الإسلام"لواءبمجلةفودةالرحيمعبدللثيخ،8بالاسلاملها!لةلا،أوهام:مقال:يراجع(3)

الريف،الأزهرعلماءأفاضلمنفودهالرحيمعبدالثخأنبالذكروجدير،631-630ص،624-621ص

1هـ-مارس1396الأولربيعفىوفاتهحتىم19-65عاممنذالأزهرلمجلةمديرَاكانوقد AVIالله.رحمه-م
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تهاجممسمومة"أقلامكتابناقشكما،(1)الشيوعيينمنالقرآنعلىافتروامنعلى

الإسلامفىطعنشيوعيًّامؤلفًا،الإسلاميةالبحوثمجمعونشرهطبعهالذى"الإسلام

زعم:مابينمنوزعم،3الكرليوكتابه،العظيم

،زيادةنقموفيهفيهوأن،الرسولوفاةبعدعديدونمؤلفونألفهالكريمالقرآنأن-أ

ملكصورةفىتعالىاللّه:الشيوعىالكتابهذاصوركما،العلميةللحقائقمناقضتهوكذا

.النظامقمةهولأنهالطبقىالنظاميدعمرومانىإمبراطورأو،السلطانمطلقمنطلق

...الخلفإلىينظر!انمامطلقًا،الأمامإلىينظرلارجعىدينالإسلاموأن-ب

العصبيةعلىيقومكما،...الخلاقةقوتهتطويرعنويعوقه،الإنسانيحتقروأنه

المذهبية.والعصبية،الجنسية

عليهاوكرَّ،المزاعملهذه-البحوثمجمعنشرهالذىأى-الكتابعرضوقد

حقدظهروبذا،(2)والحقيقةللواقعمجافاتهاوبينوأبطلهافندهاحتىوالنقضبالنقد

.والعداءالكراهيةلهتحملوأنها،للإسلاموبغضهاالماركسية

الأزهرشيخمعحدثتواقعةمنشلبىالودودعبدالدكتورذكرهماهناأذكربل

الودودعبدالدكتورالشيخفيقول،القراَنتعالىاللّهكتابوبينهمالروسياالثقافىوالملحق

علىفلسفتهتقومالذىالسوفيتىالاتحادأن...3الكرثللقرآناللّهحفظآيات"من:شلبي

وتعالى،سبحانهاسمهتذكرالتىالدياناتمندينأىوتحارب،شأنهجلالخالقإنكار

خارجبتوفلعهويقومبلادهفىالشريفالمصحفبطبعيأمرهذاالسوفيتىالاتحاد..

فىلنفسهالدعايةأوالدينتجاهبحيادهالسذجإيهامذلكمنالغرضكانوإن،وطنه

المسلمين.شعوب

سنةطشقندفىطبعالذىالمصحفهذامنبنسخةمكتبىفىاحتفظإننى

إلىحضرحينالسوفيتىالثقافىالمحلقمنبحيلةتسلمتهاوقد،م196.هـ-1379

المفتىأرسلهماطالبينلهليقدم-اللّهرحمه-شلتوتمحمودالشيخالأزهرشيخمكتب

صم1959هـ-إبريل1378شوالعددالإسلاملواءبمجلةزهرةأبىللشميخالقراَن،،حول8:مقال:يراجع(1)

.52-48ص،سالمالرشيدعدللدكتور/،"الملحدين"أكاذي!ب:أيفئاويراجع93-89

1ص،العظيمعبدعلىللأستاذ/،الإسلامتهاجمممومةاْقلام:يراجع(2) 0 Y-9r،138-031ص
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أحضرهماوكأنما،المصحفهذامننسختانومعهمابالأزهرللالتحاق"باباخانوف"

والريبة،الشكحالةفىذلكالأمراقتضىإذاالأيمانبأغلظللحلفاشعدادَامعهالرجل

ماعلىالعالمدِهْشأوبنىيااكتبمنفعلاً:قالثمبيدهالمصحفشلتوتالشيخرفعلقد

الاتحادنْاأحديتصورهل..لهمالا،ؤعحدقهإعجازهدليليومكليقدمالقراَنأنتكتب

هذابطبعيقومالذىهو(الشعوباْفيون)الدينوأن(خرافة)اللّهنْايعلنالذىالسوفيتى

.(1)"إ-؟المصحف

عام"جنيف"فىإسلامهيشهرجارودىروجيهالماركسىالفرنسىالمفكرذاهووها

1 RATاحتفالفىالمشاركةإلىمدعؤًامصرإلىيأتىثم،بالسعوديةالعمرةويؤدىم

الذىم1983مارس22هـ-0314الثانيةجمادى7قىالألفىبعيدهالشريفالأزهر

فىالإسلام"مستقبلمحاضرتهوألقىالأزهر،بجامعةعبدهمحمدالإمامقاعةفىأقيم

انت!ثنازاحققالمتميزونظامهتعاليمهبفعلالإسلامأن:المحاضرةهذهفىذكرهومما"الغرب

كما..السوفيتىالاتحادحتىوغيرهاالجنوبيةوأمريكاآسيامنكثيرةوأقطارمناطقفى

هوالوحيدالإسلامبأنذاكرًا،والاشتراكيالرأسمالىالنظامينأخطاءبيقجارودىأن

.(2)والجماعاتللأنرادالكريمةالحياةتحقيقعلىالقادر

:للإسلامالماركسيةلمعاداةالأزهركشف-2

بغضمنالماركسيةتحملهماكاشفًاالأستارفيهايزيح،أخرىخطوةالأزهرويخطو

.للإسلاموعداء

،الإسلاممنخاصموقف"للشيوعية:خفاجىالمنعمعبدمحمدالدكتور/فيقول

الحجارةتلكعنأهلهأبعدناإذاإلاالشرقفىالشيوعيةتنتشر"لن:مولوتوفقوليمثله

."وفلسطينالحجازفىيعبدونهاالتى

ضمن:بوكاىموري!لمؤلفه،والعلموالإنجيلوالتوراة،القرآنلكتابشلبىالودودعبد.دوتقد،3عرض:ينظر(1)

197أغطىهـ-1398رمضانعددالأزهربمجلةالهر""كتابباب Aالمجلد(1132-1131)صم(o).

(T)(14)صحركأحمدالمجدأبوتأليف،والحياةالفكررحلة:جارودىرجاء:المسلمالمفكركتابيراجع،

الحدثهذاعنالبيومىرجبمحمد.دكتبوقد،م1985هـ-5014العربىل!علامالفتح:الناشر(219)ص

نوفصبرهـ-4014صفرعددمنبدءًاأربعةمقالاتعبر،بالعوديةتصدرالتىالإسلامىالتضامنمجلةفى

."إسلامية"قضاياكتابهمنالثانىالجزءفىونثرها،م؟983
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بينحيلوقد،هناكالمسلمينلقومياتالإسلاميةالجامعةفكرةزعماؤهاعادىولقد

عليهموحرمالحر،الإسلامىبالعالموثقافياروحيًّاالاتمحالوبينروسيا،فىالمسلمين

الله.بيتإلىالحج

وفرغانة،وطشقند،وسمرقندوبخارىتركستانفىالمسلمينالشيوعيةاضطهدتوقد

سيبريا")1(.مجاهلإلىمنهمالكثيرونفت،وخوارزم

النظريةوالأبحاثللعلومالروسىالمؤتمرنْا:فذكرالبهىمحمدالدكتور/وأما

التىالموضوعاتأهممنالمؤتمرهذاجعل"مجشكالة"مدينةفىم1960عامعقدالذى

ووسائلالإسلامىالدين"مخلفات:عنوانتحت،الإسلامعلىالقضاء:هودرسها

.(2)"عليهالتغلب

كتبهم،أحدخلالمنللإسلامالشيوعيةعداء:شامةمحمدالدكتور/بينكذلك

:بعنوانم1968عامموسكوفىوالفنيةالسياسيةالعلوملنشرالاتحاديةالجمعيةنشرته

.(3)فيتشلكليمو"ومستقبلهنشوءه"الإسلام

بأحداْلقيتالتىالمعاصر"العالمفىالتوحيد"عقيدةمحاضرةساقتقبلومن

نظرتهللإسلام"إن:فيهقال-فيتشكليمو-المؤلفلهذااًّصنالأزهرمشيخةمواسم

.(4)"اللينينيةللماركسيةالعلميةالآراءتناقضنظرةوهى،الحياةإلىالعلميةغيرالرجعية

بوسائلهمل!سلامالشيوعيينمحاربةفكشف:(متولى)ْمحمودمحمدالدكتور/وأما

ذلك:فىةيسيْلرلاأسلحتهممنوأن،وخارجهالسوفيتىالاتحادداخلالإعلامية

الثخ/ومالمرحفصلوقد،23-22صخفاجىالمنعمعبدمحمدللدكور/،الإنانيةدينالاسلام:يراجع

الماطِقتلكفىللصلمينافيعيةاضطهادبيانفىالقولالأحمر،الزحفوجهفى،الإسلامكتابهفىالغزالى

عددالهلالبمجلة8رومياحكمتحت"الملمرنمقالهفى-اللهرحمه-الرباصىأحمدالدكتور/وكذاوغيرها،

محمدللأستاذ،"العالمفىالملمةالأقلياتآمخةكتابوكذا،44-38ص،م1975هـ-نوفمبر139،شوال

بالأزهر.للدعوةالعليااللجنةطبعتهوقد،A.2-141صالمانجدالله

.92-89صالبهىمحمدللدكتور/،والتكافلالأسرةمشكلات-المعاصروالمجتمعالإسلامىالفكر:يراجع

.57-53صشامةمحمدللدكتور/،الإسلامبلادفىالئوعىالخطر:يراجع

عبدهمحمدالإمامبقاعةألقيتمحاضرة19ص،كوينيالكارديناللليد:المعاصرالعالمفىالوحيدععد

م64/1965-ـه84/1385لعامالثقافىالموسمضمنالأزهر،بجامعة

ودورهالحديثالعصرفى"الإعلامرسالتهعنم119A-ـه1014عامبالقاهرةوالدعرةالدينأصولبكليةدكوراه

.8الإسلاميةالدعوةتبليغفى
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الحكومية.الإعلاموسائل-أ

.وغيرهما)1(!الملحد"و""اللاإلهىصحفهمفمن،الإلحاديةوالنشراتوالصحافة-ب

:محمودالحليمعبدالدكتور/قالولذا

.(3)"تدميرهعلىوأحرصها،ل!سلاممحاربةالمذاهبأخطرالشيوعية"إن

ل!سلاممعاداتهمفىالشيوعيينواقعإلىالبيومىرجبمحمدالدكتوريشيرثم

كتابعلىيتهجمأنعلىالمسلمينبأسماءيتسمونممنالشيوعمِننبعض!جرؤ:فيقول

فىمحالمأنهيظنالعقاد"إن:استخفاففىفيقولالعقاد،للأستاذخالد()عبقرية

فىمقالأرأىحينغضبًااستشاطنفسهالكاتبوهذا"!المتهميبرئأنعليهوأن،محكمة

فالَالاالافحصدحينالداميةالفظائعمنارتكبهمايصف"ستالين"عنمصريةجريدة

الافبلغواوإن،المعارضينيستأصلأنفلابد،دولةيبنى"إنه:يقولفكتب،جريرةدون

استئصالعلىنتحسرأنيجبفلالها،والترسيخالشيوعيةبقاءالمهمإذْ،!الآلاف

.(3)"!!قالهكذاالدهماء"

والمسلمين:ل!سلامالماركسيةعداءبكشف:كذلكالأزهرمجلةوقامت

العراقبشعبالشيوعيةعملاءأنزلهماتابعت:م1959-ـه1378عامففى-1

التساؤلاتعلىأجاب-الثهرحمه-شلتوتالشيخ-الأزهرشيخأنوذكرت،الشقيق

التىالشنائعإثر،الشيوعيةمنالإسلامموقفبشأنالعالمصحفجميعفىتدورالتى

الشقيق.العراقفىموسكوعملاءمنوقعت

الإسلامأنتعرفلأنهاأشد؟بحملةالإسلامتتعمدالشيوعيةأن:المجلةذكرتثم

الشيوعية.أماممنيغااًّدسيقف،وتشريعاتهبمبادئه

(1)

(2)

(r)

.48صمتولىمحمودمحمدللدكتور/،الإسلاميةالدعرةخدمةفىالاعلامدور:يراجع

،اليوم،أخباربجريدةفضيلتهذكروقد،7صمحمودالحليمعبدللدكنور/،الثيوعةعنفتاوى

النمرالمنعمعبدالدكتور/بينوقد،الاسلامبلادفىبالملمينالرعيونأنزلهمماطرلها6ص،م8/16/7519

:عنوانتحت15-14ص،م1979هـ-يناير1399صفرعددالهلالبمجلةبمقالةل!سلامالماركيةعداءأيفخا

.279-375صوالاشغزاء"الغزوبينالإسلامية"العافة:كتابهأيضًاويراجعالعصر،،وتحدياتالإسلام8

البيومىرجبمحمدللدكتور،مقالثنايامنم0002يوليوهـ-1421الآخرربغعدد73المجلدالأزهرعجلة

والقلم"اليفرب:خطابشيتمحمودالركناللواءبالأزهرالإسلاميةالبحوثمجمعأعلام"من:عنوانتحت

.(556)ص
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منبعضًاأنإلىفنبهت:السوفيتىالاتحادداخلالمسلمينأحوالالمجلةوتفقدت

الشيوعيين.قبلمن،داخلهالمسلمينعلىالواقعةالاعتداءات

صنعهمافلعل،بالخيريأتىقدالشر"إن:بقولهاكافةالمسلمينإلىكلامهاوجهتولذا

.(1)"الخطرهذاإزاءموقفهميتدبرواحتىللمسلمينإنذازاجاءقد،بالعراقالشيوعيون

قار!علابحكامفنددت:بالعراقالشيوعيةتنزلهبمااهتمامهاالمجلةتابعتكذلك-2

يتصلومااللّهبدينبالعصف،الطريقلهاومهدوا،لل!ثنيوعيةالبابلهتحواالذين،الشيوعيين

."2)رشدهمإلىيثوبواكىوالشيوعيةالإسلامبينالسحيقةالهوةإلىونبهتهم...به

علىالشيوعيةافتراء-والثلاثينالحادىمجلدهافى-أيضًاالمجلةكشفتكما-`

.(3)م1953لسنةعشرالثامنبالمجلدالروسيةالمعارفدائرةفىةصْاخ،الإسلام

الماديونيخططهماإلىالا"نظارالمجلةلفتت:والثلاثينالثالثمجلدهاوفى-4

لبحثمؤتمرًاعقدواوأنهم،الدينيةالشعائرعلىوالقضاءالإلحاد،لنشرالملحدونالجدليون

.(4)"اهيلعبلغَملاووسائل...الإسلامىالدين"مخلفاتموضوع

شقيقةمجلةعلىتثنىوهى:والأربعينا-لسابعمجلدهافىالمجلةفإنهناومن-5

التىا"لمسلمةبالأقلياتالاهتمامإلىنظرهاتلفتأنيفتهالمالمعاصر"،"المسلملها

.(وغيرها)ْالشيوعيةتشنهاالتىالإبادةلحروبتتعرض

أحدتضمنهاالتىالأباطيلعنالقناعكشفت،والأربعينالثامنمجلدهاوفى-6

من"بيشانوف"الشيوعىلمؤلفه"والسلامالسوفيتى"الاتحادكتابوهو،الشيوعيةالكتب

.(6)هيفالواردةالتعاليمكلوإنكار،الكريمالقرآنعلىتطاول

(1)

(4)

بابضمن،والشيوعية"الإسلام:مقال934-933ص،م1959-ـه1378عام30المجلدالأزهرمجلة

."العالمصحففىوالمسلمون"الإسلام

خطر"فىووطننامحنةفى"ديننا:بعنوانمقال94.-937ص،م1959-ـه1378عام30المجلد:يراجع

.آنذاكللمجلةالتحريررئيى،الزياتحسنأحمدللأستاذ/

.426-422ص،م1959-ـه1379عام31المجلد:يراجع

"أبحاث:عنوانتحتخبر"المجلة"بريدباب642-641ص،م1961-ـه1381عام33المجلد:يراجع

.الحقودالمؤتمرهذاإلى-اللهرحمه-البهىالدكتور/تنيهذكرتريئامروقد"الإسلاملحربودراسات

."والصحفالكضب"بينباب0601-59.1ص،م1975-ـه1395عام47المجلد:يراجع

.232-230ص،م1976-ـه1396عام48المجلد:يراجع
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دولةشطروجههاتولى،والأربعينالثامنمجلدهافىأيفئاذىهىوها-7

الخطيرالوضععن"فكشفتفيها:الشيوعيةتفعلهعماتقريرًالتقدمالشقيقةالصومال

بها،إسلامىأئركللمحودقيقةخطةوضعالسوفيتىالاتحادوأن،الصومالفىللشيوعية

تتلخمفى:

التعليم.مراحلجميعفىالماركسيةالفلسفةتدرش!-أ

الصومالية.والقرىالمدنجميعفىالماركسىللتوجيهمراكزفتح-ب

الحكومى،الجهازومن،الجيشمنوإبعادها،الإسلاميةالعناصرضربجص-

مكانها.ماركسيةعناصرواستبدال

*(1)"اًّيسكرامتفسيرًاالإسلاموتفسير،الماركسىللفكرمراكزإلىالمساجدتحويل-د

الشيوعيونأنزلهماالوقائعخلالمنأوضحت:والا"ربعينالتاسعمجلدهاوفى-8

.(2)والمسلمينللإسلامبغفالشيوعيةعلىيبرهنوتشريدوتنكيلاعتداءمنبالمسلمين

الأزهرنداءفيهاتذكرفتوى:والخمسينالثانىمجلدهافىالمجلةنشرتثم-9

فىالشيوعىالغزولمقاومةأنواعهبمختلفعليهمالجهادبفرضيةالإسلاميةالدوللجميع

.(3)أفغانستان

الشيوعيةتخريبات-مريرأسىفى-والخمسينالثالثمجلدهافىوذكرت-اْ

ونجدةللشيوعيينللتصدىالمسلميناستنفارإلىبالمجلةحدامما،المسلمةأفغانستانفى

المجلدهذانفسفىصفحاتهاعلىنقلتهبماالحميةفيهمأثارتثم،(4)المسلمينإخوانهم

.(ْ)وأطفالهموالآباءوالمثقفينللعلماءقتلمنأفغانستانفىالشيوعيةجرائممن

المجاهدينبمؤازرةالأزهرمشيخةنداءوالخمسينالرابعمجلدهافىونشرت-11

المجلد،الا!فغانضدالشيوعيةمعيتعاونمنوتجريم،الشيوعيةمعحربهمفىالا!فغان

.هـ1402الثانىعددربيع(504-503ىع)(54)

.1005-1002ص48:المجلديراجع(1)

،الإسلامأحياهامهملمةغير"شعوب:بعنرانمقال647-641صم1977-ـه1397عام49المجلد:يراجع(2)

الله.رحمه،شلبىالجيلعبدللدكتور/الث!يوعيون"،أبادهاصلمةوسْعوب

.42ه-420ص،م,80A-ـه0140عام52:المجلديراجع(3)

(f)5:المجلديراجع rالإسلامىالعالمأنباء"منباب،040ص،م1981-ـه1401عام،.

.1882ص53المجلد:يراجع(5)
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اَخر:عتاب

بمداد-ليسجلالصدد،هذافىالمجلةحديثبقيةتسطيرعنيقفالقلمأجدوهنا

إلىمصرىوفدرأسعلىبذهابهالأجلاء،الأزهرعلماءأحدفيهوقعما-الباكىالأسف

الوزيرةوبينبينهدارحيث-العشرينالقرنمن-الثمانيناتمنتصففى،أفغانستان

ذلكونشرت،الكرليمالقرآنتعالىاللّهكتابوأهداها،حوار"أناهيتا"-وقتذاك-الشيوعية

.(1)الشيوعيةللوزيرةالمصحفإهدائهحالالشيخصورةمعالمصريةالصحافة-وقتها-

عباراتهجاوزتأليمَااًّرمقاسئاعتابَاالشيخيعاتبأنالأفغانالمجاهدينأحددفعمما

القاسى)2(.والتجريحالسمبإلىالنقدحدود

عجلدهاففى:للإسلامالشيوعيةلعداءالمجلةحديثلتسطيرالقلمويعود-12

للإسلامعداءهاوكذا،...جملةللدينالشيوعيةعداء:المجلةبينتوالخمسينالسابع

.(3)الإسلاموسيبقىالفثلمصيرهالإسلامتجاهالشيوعىالعداءهذاوأن،عليهوحربها

الرابعللمؤتمرالمفدمةللبحوثالمجلةعرضت:والخمسينالثامنمجلدهاوفى-13

بحثبينهامنوالتىالأزهر،بجامعةعبدهمحمدالإمامبقاعةالمنعقدالنبويةللسنة

زيفتهبعفماعنفيهكشفمدكور،مرعىللدكتور/"الإسلامضدغربية"مفتريات

.(4)عيئيخّموالرسولوالقرآنالإسلامعلىوافترته،السوفيتيةالمعارفدائرة

(r

مؤسةعنتصدر43-42ص،\Ono/14/2الخميس1519العددالقاهريةالخير""صباحمجلةذلكلرت

مصر.-روزالوسف

جمادىعددالقاهريةالاصلامى،،المختاربمجلة،المجددىهارونلمحمدالأرهر،ابنياأنتآحتى:مقال:يراجع

477ص،م؟985هـ-فبراير5014الأولى -V،النجارالرحمنعبدللدكتور/،الأليمالعتابهذافيهوجه-

بجيوشهمفجأةأفغانتاندخلواالثيوعيينأن-والأسفبالأسىالممذوج-بالذكروجدير-اللهرحمه

ذلك:فىيراجعسنواتثمانىلذلكيمهدونظلواأنبمدالسبميناتآخرفىودباباتهمومصفحاتهموطائراتهم

سنةأولى.طبعدها،وما63وصبعدها،وما42صشاهالدينلاعراليوعى،والغزو"أفغانستان

1041.--1f 19n(.نذكرهينبغىمماكذلكالناشر،ذكرون)صفر21الأربعاءيوممؤتمرأعقدالثمريفالأزهر

الثرعية،ضدوالجهاد،الأفغانالمجاهدينبماعدةوتوصياتقراراتفهأصدرم9801ياير9-ـه0014

هـ.0014رخَالاربغعدد"التوحيد،مجلة:تراجع

.424-423ص،م1985-ـه5140عام57المجلد:يراجع

لدائرةالافتراءاتهذهأنالىالإشارةوتجدر،،55-553ص،م1985-ـه6014عام58المجلد:يراجع

الحديثالمادى"الفكر:رسالتهفىقبلمنعتمانالحيهمعبدمحمودالدفىر/(يفئازيفهاالوفيتيةالمعارف

-TM.صمنه"الإسلاموموقف TA.
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المركزمديرتأكيدلتنقل"ألبانيا،صوبالستينمجلدهافىالمجلةوتتجه-14

الحكمعلىسيطرواالذينالشيوعيينأن:الأمريكية"ديترويت"بولايةالألبانىالإسلامى

منر!كأفاضطر،العذابمنالصنوفمختلفوأذاقوهمالمسلميناضطهدواألبانيافى

إلىوجاءوا،الشيوعيةجحيممنالهروبإلىالألبانالمسلمينمنألفاوثلاثينخمسة

(60)المجلدالأزهرمجلة،الألبانيةالإسلاميةالجاليةوكونوا،الأمريكية"دي!رويت"ولاية

.(1543ص)ـه8041القعدةذوعدد

عن-قصددون-إغفالها:الصددهذافىالمجلةعلىيلاحظممافإنهوأخيرأ-15

منتصففىالأخصوعلى-بلغاريافىبالمسلمينالشيوعيونأنزلهماوكشفمتابعة

الكثيروتقتيل،بالديناميتللمساجدكتدميرهمالأبدانلهاتقشعرفواجعمن،الثمانينات

.(1)بالمئاتالمسلمينمن

الماركسية:يرفضرلإسلاما-3

لهاالإسلامرفضعنأيضَاأبانفإنه،ل!سلامالماركسيةعداءالأزهركشفوكما

:-(2)تعالىاللّهرحمه-شلتوتمحمودالشيخا!برالإمامقالفقد

سبيلفىوتقتحم،والبعث،والوحى،الألوهيةوتنكر،بالمادةإلاتؤمنلا"الشيوعية

،والمالوالعبادةالعقيدةحرماتمنالسماويةالشرائعوقدسته،القرآنقدسهماكلماديتها

شكبلافإنها،الإسلاماْسسمنذلكإلىوما،الشرعيةالجنسيةوالروابط،والعمل

الأديانوسائرالإسلامويكون،السماويةالأديانلسائروعدوة،ل!سلامعدوةتكون

.(3)"اهيفلاهوادةعداوةلهاعدوّاالسماوية

بع!نوان:تحقيق،12ص،8/25/1996تاريخالعربيةالنخة-الندنية8الاسلامىالعالمآجريدة:تراجع(1)

.خمور"ومخارنقاحفإلىالمساجدوحولواالملمينيوتدمروا"الثوعيون

(Y)عامالبارودإيتاىمركزأعمالمنالنصريخةفىولدf) AAr601عامالدينىالإسكندريةبمعهدالتحقثم Aونالم

-ب،والنةالقرآنفقه-ا:مزلفاتهمنم1958كتوبرفىللأزهرشيخاعينثم...م1918عامالعالميةشهادة

علىللأشاذالأرهرثيخة:هـيراجع1383رجب27الجمعةليلةتوفىوقد...،الفقه"فىالمذاهبمقارنة

.م1990بيروت-للملايينالعلمدار،9ط،173/7للزركلىوالأعلامبعدها،وما181ص/2المطمعبد

(r)محمودالشيخالمرحوما!برللامام-والعامةاليوميةحياتهفىالمعاصرالململمكلاتدراسة-الفتاوى:تنظر

التاريخ.أوالطبعةرقمبياندونبالقاهرةالثمروقدارالناشر،347صشتوت
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هذافىيدناأنبيدلنا،روسيامساعداتنقدر"إننا:الستيناتفى-الغزالىالشيخوقال

يقدمعونكلثمنندفعونحن،المصالحتبادلعلىيقومفالأمر،السفلىليستالموضوع

الروسى.الشعبلضربقاعدةبلادناتكونأنىبْاننفسهالوقتوفىلنا،

تلقىالروسىالشعبأننعرفونحن،حقهنعرففنحنإلينايسدىجميلوكل

رجالأَأرسلولا،مبادئهيتركأنذلكبإزاءيكلفهلمالغربنْاو،الغربمنهائلاًعونًا

بإباءتمنعأنيجببينناالشيوعيةلنشرمحاولةفكلثمومن،مذهبهمعنالروسلصرف

.(1)1(ديدشورفضظاهر

نرففالشيوعية"إننا:يقولإذالقرضاوىيوسفالدكتور/صريحةأعلنهاكذلك

ولأنهاجميعًا،بالأديانتكفربل،ونبيهوكتابهبالإسلامتكفروالشيوعية،مسلمونلاْننا

وضدالوسطيةطبيعتناوضد،والاجتماعية،الخلقيةوقيمناوشريعتنا،عقيدتنا،ضد

.إنسانيتنا")2(

والماركسيةالإسلامبينالجمعمحاولاتبطلانلبيانالشريفنهفالا!زهرثَمَّومن

عيسىحامدرون!الامحمدالدكتور/فيقول-السبعينياتمنتصففى-مصرأرضعلى

ذلك:زعممنعلىاًّدار

نحنأما،نعمتقولأنتشيوعيًّا؟مسلمًاالإنسانيكونأنيمكنهلنسألبداية

ومنزهكمالبكلمتصفالعدممنللأشياءمحدثحكيممدبرالكونهذاوراءهلفنسأل

الرسلعنبالعقلغنيةالبشريةهل:فالسؤالنعمالإجابةكانتإذالا؟أونقصكلعن

سلسلةأنمعىاْنتفهلإليهمحاجةفىكانتوإذا،الرسلفلمغنيةكانتإذالا؟أو

بر:المنطقىالتداعىيكونبنعمأجبتنىإذالا؟أوعل!هيَخّمبمحمدختمتوالرسلالأنبياء

يكفى؟لاالإنسانبهالمكرموالعقلبيدها،يأخذمنإلىحاجةفىناقصةوبشريةكامل

وأسألكالناسإلىبتبليغهوالمكلفالسماء،بقانونإليهالموحىالرسولهوفالوسيطإذن

91صالغزالىللثيخ،الأحمرالزحفوجهفىالإسلام:ينظر(1)

وأالطبعبياناتذكردون35-34صالقرضاوىيوعفللدكور/،وضرورةفريضةالإسلامىالحل:يراجع(2)

التر.
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وجلْ-عز-اللهكتابالأصدقمَنْوكتاب؟المخلوقالإنسانأمالخالقالله:أكملأيهما

أفهمتهؤلاء؟لكتبإذاالحاجةفما:اللّهكتابكانإذاولامارك؟وانجلزماركسكتابأم

الإنسانمشكلةعلاجفىقصوزاالعشرينقرننافىفاكتشفتكاملأفهمًااللّهكتابفىما

وأالشيوعىالمسلملفكرةتدعورحتالإنسانعلىوخوفًاولهذا؟اليهودىماركسيكمله

ماذا؟!أمتغضبلاحتىالماركسى

المادة)إن:ماركسقولمعنىماوأسألكالشيوعسِنمساجدفىصليتولقد

،(مادةبدونعقلثمةوليسالعقلمنأهميةاكثرالمادةإنبلالعقلوجودقبلموجودة

.؟-وتعالىسبحانه-اللّهلوجودالإنكارقمةهذاأليس

للتطوراتوالنهائيةالمباشرةالأسباب)إن:ماركسصديقإنجلزقولمعنىوما

تلكإلىمردهاله!انما،الحقعنالبحثفىوتعمقهمالأنرادإلىمردهاليم!الاجتماعية

عجلةفىترسمجردالإنسانأنهذامعنىأليس(الإنتاجنظامعلىتطرأالتىالتغيرات

.!؟الإنتاتخ!

يعتبرذلكخارجهووماللمادةانعكاسهوالعقل)إن:ماركسقولمعنىوما

.؟العقلوهوبهيتمغماأسمىمنللإنسانتجريدذلكفىأليس(خرافة

فىباعتقادهذاتهحقيقةعنويتحوليبتعدالفرد)إن:ماركسكارلقولمعىاقرأثم

،(العواملتلكإزالةيجبولهذاشخصيفتستغرقالتىالمختلفةالدياناتوفىاللّهوجود

.!؟السماويةللأديانإنكارهذافىأليس

.(1)؟اًّيعويشومسلمًاالإنسانيكونأنيمكنهذابعدهل:وأسألك

من-مصرفى-حولهالموجودالواقعإلىنزلالنمرالمغعبدالدكتور/فإنوأيضا

يأباهالإسلاملأن؟لذلكاستنكارهفأعلن،الإسلاممعفيهاالشيوعيةلإيجادمحاولة

الكتابهذاأعدوأنا-كلمةمنلى"ولابد:-السبعيناتمنتصففى-فقالويرفضه

حامدالأنورمحمدللأستاذالرقاوى"،الرحمنعبدإلىمقوحة"رسالة:مقالهالإسلام"نورمجلة:ينظر(1)

هيئةتصدرها218-217ص،م1975سبتمبر-هـ1395وسْوالرمضانوالعا!رالتاسعالعدد)الدكتور(عيسى

tomبالأزهر.والإرثادالوعظء
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داخلالمنابر""تعددسمىبماالسماحمنينشروماالاَنيترددماوهو-الثالثةللطبعة

!منبرلتكوينالعدةيعدونبأنهمالمصريينالثميوعييندماعلان،المصرىالاشتراكىالاتحاد

شوال16بتاريخالصادرعددهافى"روزاليوسف"مجلةنشرتكمااليسار"

13952 . -teeمنبرلكلوسيكون،أحزابلتأليفمقدمةالمنابروهذه،م1975اكتوبر

...السيدأنأيضًاأعلنكما،إليهوتدعوعنهتعبرالتىوصحفه،الرسميةصحيفته

معروفة.الشيوعيةونزعته،المنبرهذازعامةسيتولى

وقدلها،ويروجون،الشيوعيةيعتنقونوالعمالالمثقفينبعضمصرفىأنومعلوم

منسنينعدةمصرعلىنفوذهابسطتالتىالروسيةالحمايةظلفىجديدةاْرضَااكتسبوا

خباياهموأعلنواوتكتلوا،وتحدثواوكتبواتجرؤواالحمايةهذهظلوفى...الثورةسنى

وغيرهم،والإذاعيونوالكتابالصحفيونإخوانناتمافايعرفهمما،الدينضدونواياهم

خطرهممدىفيهمالجميعلمس،وغيرهالإعلامفىإليهاوصلواالتىالقوةمراكزومن

مجاللامما-وغيرهذلكأجلومنواستقلالهاأمنهاسلامةوعلى،الأمةعقيدةعلى

المسلمين:منالملايينعشراتباسمللتساؤلمضطراأجدنى-لذكرهالاَن

منظمصوتفيهايعلوأنالإسلاممعقلهىإسلاميةدولةفىيسمحكيف-1

نأعلىينصودستورها!اليسار"،المشبوهالاسمهذاستاروتحت،للشيوعيةوشرعى

.؟التشريعفىرئيسىمصدرالإسلاميةالشريعةوأن،الدولةدينهوالإسلام

الشيوعيةومبادئ،شيوعيونهؤلاءأنفىشكالدولةفىالمسؤولينلدىهل-2

.عنها؟يتخلواولن،معروفة

اْنهمبمعنى،ملتزم"مصرى"يسارأنهمهؤلاءلوجودتبريرَايقالكانواذا-3

بالشيوعيةينادونحينأنهمأحديظنفهل:الاشتراكىبالخطأووطنهمبمصالحملتزمون

للشيوعية،يعملونالوطنيةالمصلحةباسمإنهم،؟وطنهممصلحةعنتخلواأنهميعلنون

يكفىوهلالتبرير؟هذامعنىفما،للشيوعيةوسيعملونعملوا"الاشتراكية"ستاروتحت

.؟معروفةوألاعيبهم،للحكمالولاءيعلنونأنهم

على-وطنهمبمصلحةملتزمونهؤلاءأنإلىالمسؤولوناطمأنإذاحتىإنهثم-4
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عنغابوهل؟دينهملمصلحةحسابًايعملوالمفلماذا-وغشدخلمنذلكفىما

هؤلاءأنعنهمغابهل-لإسلامهممخلصوناْنهماعتقدمسلمونوهم-المسؤولين

معروفونوهم،النفوسفىالإسلاميةالعقيدةلزعزعةدائمًاوسيعملونعملواالشيوعيين

الحبللهمىخُرأو،بشيوعيتهممتمسكينوخرجواالسجوندخلوالقد؟معروفوماضيهم

.؟نَالايخدعونناأنمعنىفما،مبادئهملخدمةعبثهمفازداد

منالمستمدةالعلياالقيمتكيديتضمنبرنامجهمأنمنأعلنوابمايغرونناوهل-5

ومبادلْهم،وعقليتهميتفقبماتحويرهيمكنغامضكلاموهو،والقو!ىالدينىالتراث

تكنلمولوحتى،الموجا!يركبونمرحليونأنهمتنظيماتهمعننعرفجميغاونحن

فيهامامع"الدينى"التراثكلمةهنايركبونوهم،لصالحهمليستغلوهاآرائهممعمتفقة

المتمسكللشعب"طعمًا"ويجعلوها،ينخدعمنبهاليخدعواواحتمالاتغموضمن

يتحملونها.لامتاعبالمرحلةهذهفىأنفسهمعنويدفعوا،بدينه

الثورةمبادئيعارضماعلىمبادئهتنطوى"منبر"بقيامالسماحالممكنمنوهل-6

تنطوى"منبر!قياميمكنفلماذا،نعلمكمايمكنلاذلككانوإذامسيرتها؟يعوقأو

ويعارض،العقيدةويهدم،الإسلاميعارضماعلىللجميعمعروفهوكمامبادئه

.الدستور

وهى،الدولةأمواليستغلالاشتراكىالاتحادداخلالتنظيمهذاأوالمنبر،هذاثم-7

المؤمنالشعبهذامالمنينفقفكيفمسيحئا،أمكانمسلفا:المؤمنالشعبأموال

.؟الأديانوضداللّهضدنشاطعلى

سمحقدكانإذا:التساؤلهذافىالحقكلوله-يتساءلكلهالشعبإنثم-8

إسلامى،تنظيم:بقياميسمحلمفلماذا،دعوتهمخلالهمنيبثون،لهمبتنظيملهؤلاء

المسمومة،بدعايتهمهؤلاءيستغلهالذىالرهيبالفراغسدعلىتعمل،إسلاميةجبهةأو

مسؤوليتهليتحملدينيًّاخلقيًّاإعدادأوتعده،الوافدةالأوبئةضدالمسلمالشبابوتحصن

.؟وطنهبناءفىبأمانة
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الحريةحالتفكيف،والديممَراطيةالحريةباسمتنظيمًالهمكونواقدهؤلاءكانإذا

.؟إسلاميةجبهةبقيامالسماحدونوالديمقراطية

وفى،الإسلاميةمصرتاريخفىخطيرةوسابقة،الأمةهذهبمصيرمقامرةهذهإن

كل،والتاريخاللّهأماممسؤوليتهايتحمل،الإسلامىالعالمفىومركزهاوكيانهاوضعها

يقولي:وتعالىسبحانهوالله،الحالةهذهقيامفى-بالسكوتحتى-شاركأوعملمن

لاَّمثَءاَيِلْوَأمِنِْهَّللادُونِنِّملَكُموَمَاالثارفَتَمَسَّكمُظَلَمُواالَّذِينَإِلَىاوًنَكْرَتوَلا!ال!

.(1)"العظيماللّهصدق(113:دوه)تُنصَرُونَ(

:نقيضانوالماركسيةالإسلام-4

بالتناقضصرحبل،للماركسيةرففالإسلامب!علانالشريفالأزهريكتفولم

واحد:آنفىاًعمبينهمااجتماعلاوأنهبينهما،التام

الاتجاهعكسفىيسيرحكمالإسلامىالحكمإنلا:الغزالىمحمدالشيخيقول

فىوقواعد،الحكمفىوقانون،القلبفىعقيدةالإسلامإنثم...تمامًاالشيوعى

،والشارعالبيتتنظموتقاليد،أتباعهبينعامورباط،المجتمعفىونظام،الأخلاق

به،جاءالذىوالرسولالكرديمالكتابفصلوقداللحد،إلىالمهدمنالعمروتستغرق

الإسلامأن،والشمولالاستغراقهذامنوظاهر...ولربهولأمتهلنفسهالمرءيحياكيف

.(2)"...واجتماعىسياسىتنظيمفىالشيوعيةمعيلتقىأنيمكنلا

الفرقهو:والماركسيةالإسلامبينالفرق"إن:البهىمحمدالدكتور/قالثتمَومن

.(3)"الطبيعةعننشازهىودعوة،طبيعيةدعوةبين

فايدالوهابعبدمحمودال!ئيغأيفثاأعلنوقد،55-53صالنمرالمنعمعبدللدكتور/،شيوعةلاإسلام:ينظر(1)

مجلةصفحاتعلىلفضيلتهبمقالوذلك،ماركمىحزبلقيامورفضهمعارضته"البعينات"الوقتذلكفى-

،011-98صهالثوعيةمقاومةفى"كفاحناكتابه:أيفئاويراجع،م1977هـ-يناير1397محرمعدد"الاعتصام5

.559-هههص،الحق"صيحةالآخركتابهفىأيضئابذلكنوهكما،وغيرها131-124وص،181-171وص

عقيدة:ويراجع،5prص-اللهرحمه-الغزالىمحمدللشيخ،الأحمرالزحفوجهفىالإسلاميظر:(2)

عامالشريفبالأزهرالثقافىبالموسممحاضرة18-17صكوينجالكارديالدي!للالمعاصر،العالمفىالتوحيد

.م1965-ـه1384

.127ص-اللهرحمه-البهىمحمدللدكترر/المعاصر،الأيديولوجىالواقعفىالإسلام:ينظر(3)
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للشيوعية:جذريًّامعارض"الإسلام:قائلأالأمرمحمودالحليمعبدالدكتور/ويقسم

.كافرةوهىمؤمنفهو:العقيدةفى-أ

عنتنبعفيهاوالأخلاق،الإلهىالمصدرعنفيهتنبعفالأخلاق:الأخلاقوفى-ب

اللادينية.الشيوعية

وهى،الملايينبلغولوالحلالالمالمنالامتلاكيبيحفإنه:المالىالنظاموفى-!

.(1)"يملكماكلمنالفردتجرد

والماركسيةالإسلام"بين:يقولحيثألِّصفمذلكالشرباصىأحمدالدكتور/ويتابع

والاستقرار،والدوامالثباتبعنصرأولأيمتازالإسلامإن:والنقيضالنقسضبينمابعد

.،التذبذبأوالتغيرفهىالماركسيةسمةوأما

والسنة:القرآنهماأساسيينمصدرينللإسلامإن

.اًنرقعشرأربعةمنر!كامنذعلصتج!االنّهرسولولعلىنزلمنذالقراَنهووالقراَن-أ

الصحاحمصادرهاوعتهاومنذقالها،منذهىكماهىعل!هنجلالرسولوِسنة-ب

.(9)الحجر:(َنوُظِفاَحَلةَلوَإِنَّاالأِشْرَاَنْثرنُنْحَنانِإ!

يمضىأنقبلوتبدلتتأرجحتقدعاجزناقصإنسانبهاقالالضىالماركسيةولكن

وأثناء،العملىالتطبيقواْثناء،الفكرىالتصورأثناءتذبذبت،الزمانمنترننصفعليها

.الممتدةالممارسة

يمكنلابحيث،والماركسيةالإسلامبينجوهريةفروقًاهناكأنالجلىالواضحومن

يمكنلاإذ؟وماركسىمسلمأنهيزعممنوالافتراءالدعوىفىفيسرفبينهما،الجمع

.والظلامالنوربينولا،والوثنيةالتوحيدبينولاوالإلحاد،الإيمانبينالجمع

:المتوقحونالمتبجحونإلافيهايكابرلاالتىالجوهريةالفروقمنطائفةوهذه

:مقاللفضيلتهأيضئا:ويراجع،01-9ص-اللهرحمه-محمودالحليمعبدللدكور/،الثوعيةعنفتاوى(1)

:اْضيا:وينظر،29ص،م1975هـ-نوفمبر1395شوالعددالهلالبمجلة"الإنسانوعدوةاللهعدوةافيعيةآ

مجمععقدهالذىالثامنالمؤتمرتوعياتمنكانكذلك،258-257صالاسلامميزانفىوالثوعيونافيعية

الإسلامبينالقائمالتناقضعنتكثفالتىالجهود"تأييدم1977-ـه1397عامبالأزهرالإملاميةالبحوث

مجلة:تراجع-اللهرحمه-محمودالحليمعبدالدكتور/ضيخةعهدفىالمؤتمرهذاعقدوكان،"...والماركية

.281ص،م9781-ـه1358لنة05المجلدالأزهر
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ُئيَحلاهُوَإِلأََهَلِإلاُهَّللا!وتعالىتباركباللهالإيمانعمادهربانىدينالإسلام-1

سبحانه.اللهجحودأساسهاوالماركسية،(255:)البفرةالْقَيومُ(

والفضيلةوالأخلاقيةالمعنويةوالقيمالغيبوعالمبالروحيؤمنالإسلام-2

لاوهى،متبعةسنة:والفجوروالفسق،حرية:الفوضىتسمىوالماركسية،والتصؤُن

جلاللّهوجودوهىالأولىالكبرىالحقيقةأنكرتولذلك،الحسوعالمبالمادةإلاتعترف

ذلك.علىناشئتهموربوا،جلاله

وينفق،،ويتملك،ويكتسب،ويسعىيعملأنإلىالإنسانيدعوالإسلام-3

منحقإلىتستندلاالتىالفوضىإلىتدعووالماركسية،الحياةبطيباتويتمغويدخر،

والمسؤولية.التبعةحقوق

الملكيةهذهويحترم،طيبةمصادرمنالنابعةالفرديةالملكيةيقرالإسلام-4

ومالهدمه:حرامالمسلمعلىالمسلم))كل:علإصنج!االرسوليقولحتى،ويصونها

.وغريزةوفطرةطبيعةأنهامعوقاومتها،الفرديةالملكيةألغتوالماركسية،(1)"وعرضه

بالميراثتعترفلاوالماركسية،...أحكامهوفصلالميراثنظامشرعالإسلام-5

وزنا.عليهالمترتبةللأثارتقيمولا

الماركسيةولكن،الحسنةوالموعظة،المقنعةوالحجة،المسالمةبالدعوةيؤمنالإسلام-6

.بالقوةالمطلوبإلىوالوصولالدماء،وحمامات،بالعنفتؤمن

ُمُكِبئرِيدُوَلاَرْسُيْلاُمُكِبالئَةيدُ!يرٍوسعادتهالإنسانأجلمنجاءالإسلام-7

الماركسيةولكن،(78:)الحج(جَرحنِمِنيِّدلايِفْمُكْيَلَعَلَعَج!وَمَا،(185:)البقرةالْعُسْرَ(

."معبودهأو،وثنهأوصنمهكأنها،الشيوعيةاْجلمن"الإنسان:تقول

يِفْمُهاَنْلَمَحَوَمَدآبَنِيامَّرَكوَلَقَدْ!:تعالىاللّهفيقول،بالإنسانيعلوالإسلام-8

،(70)الإسراء:تَفْفيلاً(خَلَقْنَاْنَّممريِثَكعَلَئْمُهاَنْل!فَفَوِتاَبِّيَطلاَنِّممُهاَنْقَزَرَووَالْبَحْرِِّرَبْلا

الدولة.دولابفىمسمارَاالإنسانتجعلوالماركسية

ظلممخريمب،والآدابوالصلةالبرك:هريرةأبىعنصجحهفىبلفظهمسلمالإمامأخرجهحديثمنجزه(1)

الباقى،عبدفؤادمحمد:تحقيق1986ص4ب2564رقمحديثوعالهوعرضهورمهواحتقارهوخذلهالملم

.م1991-ـه1412مصر-بالأزهرالحديثدار،أولى.ط
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نأالأحوالمنبحاليستطيعلاوالمسلموموضوغا،شكلاًيرففالماركسيةفالإسلام

.(1)والماركسيةالإسلامبينيجمع

لكيقول"عندما:-اللّهرحمه-الشعراوىمتولىمحمدالشيخفضيلةقالولذا

قالهشىءأولوما؟ماركسبهآمنبمايؤمنأنههذامعنىأليس...ماركسىأنا:شخص

.(2)"مسلمأنت:لهأقولفكيف...الشعوبأفيونالدين:قال؟الدينعنماركس

:-الأسبقالأزهرجامعةمدير-اللهرحمهالباقورىحسنأحمدالشيخويقول

أعداءفنحن..أعجزبهالانتفاععنفنحن،بهالانتفاععنأهلهعجزنظام"الماركسية

روائحمنفشقينالها،كاملأخضوعًافيهاخاضعيننكنلمالتىالفطرةبحكمالماركسية

يطمعفإنه،الماركسيةسلطانتحتمسودًاأوسيدًايعيشأنفىيطمعمنوكل،الماركسية

.(3)"اَدبأيكونلنشيءفى

بيناجتماعلاأنه:-اللهرحمه-شلبىالجليلعبدالدكتور/أيضًانَّيبوقد

.(4)الاقتصادىالجانبفىولووالإسلامالماركسية

"الذين:-الله-رحمهالطيرالحديدىمحمدمصطفىالشيخيقولوأخيرأ

الذىكمثلذلكفىمثلهم-الإسلاميريد-والدينالشيوعيةبينالتوفيقيحاولون

معالليليجتمِعأنيعقلفهل،النقيضينالتقاءعلىوالعمل،الضدينبينالجمعيحاول

كَذِبًا(إِلاَّيَقُوئوننِإأَفْوَاهِهِمْمِنْتَخْرُجُكَلِمَةًْتَرُبَك!،الحقمعوالباطل،النهار

.(5)"(ه:)الكهف

(1)

(2)

(r)

(4)

(0)

سبتهمبرهـ-1396رمضان-التامعالعددالهلالبمجلةالثرباصأحمدللدكتور/،مقال:والماركيةالإسلام

ص،القرضاوىف!ويللدكتور/،وضرورةفريضةالإسلامىالحل::أيضًاويراجع،25-21ص،م1976

YA- qv%.

.!،87ص،الحفناوىمجدىدكتور/إعداد،الشعراوىمترلىمحمدالثخلفضيلة:إسلاميةقفايا:ينظر

.م9771مصر،الثروقدار،أولى

2المسلمينالثانمجلةونثرته،الباقورىالثخمعالمصور،آمجلةأجرتهحوارمن 0 ، 14( Ito)شعبانلشهرى

.(7)صم9781أغطس/يوليوهـ-1398ورمضان

.280-273صشلبىالجليلعدللدكتور/،الاملامميزانفىوالثوعيونالثيوعية:يراجع

البحوثمجمع.ط،1\صالطيرالحديدىمحمدمصطفىلليخ،القرآنضريعةمنالرحمنعطاه:ينظر

م1985-ـه041هالأول-الكتابعثرةالادصة-السنةالبحوثالإصلامية-سلسلة
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الجمعيصحلاوأنهوالماركسيةتناقفالإسلامعدةأزهريةكتببينتكما

بينهما)1(.

فىللفتاوىبنشرهاوكذا-بمقالاتهاالأخرىهىشاركتفقد:الأزهرمجلةوأما

معتناقفالإسلاموبينت-الأزهريةالفتاوىمعقريبًاستأتىوالتىالصددهذا

الماركسية:

حسين-الخضرمحمدالشيخجوابنشرت:والعشرينالخامسمجلدهاففى-أ

"إن:الجوابهذافىجاء،ألمانىلصحفىسؤالعلىاًّدر-الأسبقالأزهرشيخ

.(2)"اههجوفىالإسلاميقفالشيوعيةوالمبادئ،الإسلاميخالفنظامالشيوعية

شىءكلأن-العقادلسانعلى-المجلةذكرت:والثلائينالئانىمجلدهاوفى-ب

.(3)الإسلامفىهوعماالاختلافأشديختلفالشيوعيةفى

عمرانمصطفىللدكتور/مقالأَنشرت:والأربعينالسابعمجلدهاوفى-!

"روزاليوسف"مجلةفىكتبهالشيوعيينلأحدمقالعلىفيهرذ،."مقالعلى"رذ:بعنوان

لابأنهالزعمالرئيسىهدفهوكان"الاشتراكية-الدين-"الماركسيةعنم17/2/1975

واحد.وقتفىوالماركسيةالإسلامبينالجمعتناقففى

متناقضانطرفانوالماركسيةالإسلامأنوبين،ذلكفىعليهعمرانالدكتور/وردّ

ْ(4)وتفصيلأجملة

(1)

(Y)

(3)

الكت:هذهمن

.81-80صعرفهمحمدلثيخ،الثوعيةأمالإسلام-أ

.63ص،21-02صمحمودالحليمعبدللدكتور/،والثوعيةالإسلامفىمقالات-ب

149-139ص،العظيمعبدعلىللأستاذ/الإسلامتهاجمصمومةأقلام-!

.68صالشريفالأزهرمن:للناسبيان-د

126-125صالاعرالحميدعبدأحمدللدكتور/،الاسلاممواجهةفىالمعاصرةالتحدياتهـ-

.101-441صالجويىمحرمحسنللدكتور/،إسلاميةرؤيةخلالمنالماركسيةالفلسفةقيهمة-و

.463ص،م1953-ـه1373عام25المجلد:يراجع

."الإسلامعنيقالeaباب90C-9.اص،م1961-ـه1381عام32المجلد:يراجع

.469-465ص،م1975-ـه4o'1عام47المجلد:يراجع
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محمدمصطفى/للشيخمقالأوالا!ربعينالثامنمجلدهافىالمجلةنشرتكما-د

الماركسيةاعتناقيمكنلابأنه:،المصريين"اليسارإلىالحديثثناياهفىوخهالحديدى

.واحد)1(آنفىوالإسلام

مروجىعنالقناعكثفمقالأوالأربعينالتاسعمجلدهافىنشرتكذلكهـ-

الماركسيةبينوالجمعالتوفيقبإمكانالإيهاميحاولونالذينالإعلاممجالفىالماركسية

.(2)والإسلام

لمقال"الصحف"قالتبابفىعرضت:والخمسينالثالثمجلدهافىكذلك-و

والإسلامالماركسيةبينالجمعأن:فيهجاء"الإسلامضدالماركسية"جرائم:بعنوان

الماركسى،المسلم:بأنهنفسهالإنسانوصفوأنواحد،إناءفىوالنارالماءبينكالجمع

الاَخر)3(.البعضمنوخبثالبعف،منجهلفيهوصف

ماخير"منبابفىلمقالبنشرهاوالخمسينالتاسعمجلدهافىالمجلةوتختتم-ز

النواياأصحابيرددهقولالإسلاممعتتعارضلاالشيوعيةبأنالقولأن:فيهجاءكتب،

.(4)الضعيفالإيمانأوالخبيثة

عارضة:ملاحظة

يكتنفهلخبرنقلهاهو:الصددهذافىالمجلةعلىتؤخذقدملاحظةثمةأنبيد

خبرًام1964عامفىالمجلةنقلتفقد،حقيقةالإيهامهذاتجعلقدفترةوفى،الإيهام

منأكثربهاالإسلاميمثلالتى،الإسلاميةأندونيسياجمهوريةرئيسسوكارنو"قال:يقول

.(ووطنى!)ْومتدينشيوعى"أنا:0%9

العالمفىومغامراتها"المادية:بفوانمقال767-757ص،م1976-ـه1396عام48المجلد:يراجع(1)

.-اللهرحمه-الطيرالحديدىمحمدمصطفىللشيخالإيلامى"

المضادةالإعلاميةالتياراتسجل"من:بعنوانمقال123-012ص،م1977-ـه1397عام49المجلد:يراجع(2)

فرغل.هاشميحىللدكتور/،،م1967-م1965النكةقبلمافترةفىل!سلام

5المجلد:)3(يراجع r14-^1041عامA1>،ص.IVY 1- IVY

1453-1452ص،م1987-ـه0714عام59المجلد:يراجع(4)

.،الإسلامىالعالممحيط"فىباب384ص،م1964-ـه1384عام36المجلد:الأزهرمجلة(5)
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يوهمقدمما،التعجبتفيدبعلامةولو،الباطلاللغوهذاعلىالمجلةتعلقولم

أوائلفىالخبرهذانقلتأنهاخاصة!!والدينالماركسيةبينالجمعلصحةتأييدها

الإشارةسلفتكما-الشوعيةعلىالردعنفيهاصمتتالتىالفتراتمنوهىالستينات

للمذهدفامصرفيهاكانتالفترةهذهفإنآخرجانبومن،جانبمنهذا-ذلكإلى

أوحاله.فىإغراقهايروم،الث!يوعى

الشيوعية:عنالأزهرفتاوى-5

يمكنولا،متناقضانوأنهما،للماركسيةالإسلامرفضبيقوقدالأزهرنْاعلى

منها:عديدةفتاوىبإصدارواكدهذلكعززفقدواحد،آنفىاًعماجتماعهما

زواجعقدبطلانمنم1965أغسطسفىبالأزهرالفتوىلجنةأصدرتهما-1

وطبعتالقاهريةالأهرامجريدةفىالفتوىهذهونشرت...شيوعىأىمنالمسلمة

.(1)000اللغاتبمختلف

معالماركسيةبتناقضى-اللهرحمه-(2)مخلوفمحمدحسنينالشيخأفتىكذلك-2

فضيلفأفتىكما-(3)بالقاهرةتصدرالتى"ساعة"آخرمجلةصفحاتعلى-الإسلام

المسلمةزواججوازبعدم-م1976مايوشهرفى-الكريمالقرآنإذاعةخلالمناْيضًا

.(4)والإسلامالماركسيةاجتماعلعدمبالشيوعى

حوارأئناء-السبعيناتمنتصففى-محمودالحليمعبدالدكتور/وأفتى-3

أفتىكما،(ْ)نقيضانوالماركسيةالتدينبأن،التونسية،الإسلام"جوهرمجلةمعلفضيلته

كتابه:ضمنونشرهاالإسلاممعالماركسيةبتناقض-للأزهرشيخَابصفته-أيضًا

U)

(2)

(3)

(U

(5)

.\ص،م9/8/9651الأهراموجريدة،88-87ص،محمودالحليمعدللدكتور/،الثيوعةعنفتاوى:يراجع

للديارمفتئاْعين،م1914عامالرعىالفضاءمدرسةمنالعالميةعلىحصل،بالقاهرةم1890شةمواليدمن

194مةالأرهرعلماءكبارهيئةفىعضؤاواختير،م1945عامالمصرية Aابحوثبمجمععفؤاثم،م

.113صوتطررهتاريخه:الإسلاميةالبحوثمجمع:فىترجمتهتنظر.الاسلامية

.54-52صمحمودالحليمعد/رو!كدلل،الثيرعيةعنفتاوى:يراجع

.61-59صالابق:يراجع

بدولةتعدر،1هص،م1975-ـه139،سنةالثامنالعدد-الابعةالنةالإملام،آجوهرمجلة:تراجع

نون!.
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جوازبعدم-الأزهرمجلةصفحاتعلى-أيضًاأفتىكذلك،(1)"الشيوعيةعن"فتاوى

الشريف-بالأزهروالإرشادالوعظعلماءأيضابهأفتىماوهوبالشيوعى)2(المسلمةزواج

.(3)،الإسلام"نورمجلةيصدرونهاالتىمجلتهمصفحاتعلى-قبلمن

الإسلامبينالجمعجوازبعدمتفتىوكلها،أخرىأزهريةفتاوىمنذلكغيرإلى

.متناقضانلأنهما؟والماركسية

الماركسيةبأنفتوىمنلاكثربنشرهاالأمرهذافى:الأزهرمجلةشاركتكذلك

.(4)يجتمعانلاوالإسلام

:الإسلامديارفىالماركسيةالدعايةعنالأزهركشف-6

بكشفه...زيفهاعنوالكاشفة،للماركسيةالداحضةجهودهالشريفالأزهرويتمم

الإسلامى.العالمداخلإلىأخرىصورفىتسللاتهاعن

:نقاطثلاثفىقوتهاتركزالشيوعية"الدعاية:البهىمحمدالدكتور/فيقول

والعقلية.والأخلاقيةالروحيةالقيمثباتمعارضة-أ

الشيوعى.غيرالمجتمعفىالمرأةوضعيةمعارضة-ب

أصحابوتمجيد،الا"موالرؤوسوأصحاب،المزارعبأصحابالاستخفاف-!

كله.ذلكبعدالبدنىالعمل

الأولالهدفهو:الدينورجال،الدينأمرتوهينأنالإسلامىالشرقفىهناونجد

الثابتة:الثلاثالقيمأنواعمصدريعتبرالفهـقهذافىالإسلامن"ال؟الشيوعيةللدعاية

الإسلامىالمجتمعفىالمرأةوضعيةتحديدمصدرذلكمعهوثم،والدينيةوالعقليةالروحية

.(5)،للصناعاتأوالزراعيةللأراضىسواء"الفردية"الملكيةحقمصدرهووأخيرأ،كذلك

.94-91صالثوعيةعنفتاوى:يراجع(1)

?-or.ص،م1977-ـه1397عام49المجلد:يراجع(2) o\.

والإرشادالوعظعلماءإصدار48-46ص،م1965-ـه1385الآخرربغعدد،الاسلام"نورمجلة:نراجع(3)

.بالقاهرةالأزهرإدارة-بالأزهر

،316ص،60والمجلد،222ص37والمجلد،120-911،صم1960-ـه1380معا32المجلدات:تراجع(4)

.470ص

.130ص،البهىمحمدللدكتور/،الغربىبالامشعماروصلتهالحديثالاعلامىالفكر(5)
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الدعايةعناصرتضمنت،إسلاميينلمفكرينكتبلبعض-اللّهرحمه-وعرض

يشعروا)1(.لمأوكاتبوهاشعرث!يحمن،الإسلاميةالبيئةمعتَلاءمبطريقة،للشيوعية

إلىنقلت،هذهالشيوعيةالدعايهَعناصرأن:فيذكرعتمانمحمودالدكتور/ويزيد

الروسى،الماركسىالأدبكتبمنكثيرترجمةخلالمنتامةبصراحةالعربىالعالم

.(2)العربيةاللغةإلىوالصينى

العربىالعالمإلىانتقلتقد،تلكالشيوعيةالدعايةعناصرأن:إلىأيضئاهًبنكما

المنشورةالقصصطريقعنالجماهيرعلىوعرضت،شتىمظاهرواتخذت،والإسلامى

والأفلاممصر،فىوخصوصًا،المسارحبهاعجتالتى،والمسرحياتالكتبفى

.(3)المختلفةالإعلامووسائل،السينمائية

التياراتسجل"من:بعنوانمقالأنشرتحيث:الأزهرمجلةاكدتهماوهذا

يحيىللدكتور/"م'glV_م1965النكسةقبلمافترةفىللإسلامالمضادةالإعلامية

الفنونمجالفىالسماويةبالأديانوالسخريةالتنديدعنالقناعفيهكشف:نرغلهاشم

وكذا،إلهوجودبعدمالقولإلىتهدفالتىالمسرحمِاتإحدىعناللثامأماطكما...

-الإسلامتاريخمنىلو!الاالمرحلةتصويرمنالكتابأحدبهقامما-مستنكرًا-أظهر

.(4)التاريخىالمادىللمنهجطبقًا-الراشدينوالخلفاءالنبوةعصر

والصهيونية:الماركسيةبينالصلة-7

القبيحالكالحالوجهلكشفطريقهفىأخرىخطوةإلىالشريفالأزهرينتقلثم

ودعاياتهامخادعاتها،وكشف...وادعاءاتهامزاعمهافندأنبعدتمامًا،للماركسية

:(5)الصهيونيةوبينبينهاالصلةعنفيكشف...الخبيثة

.317-302صالابق:يراجع(1)

.36ه-362ص،عتمانالحكيمعبدمحمودللدكتور/،منهالإسلاموموتفالحديثالمادىالفكر:يراجع(2)

(r)361صالابق.

-ivyص،م1977ـه1397عام49المجلد:يراجع(4) ivr.

العالمعلىالياسيةالسيطرةإلىتهدتاليهود،غلاةبهيتمذهبجذآمتطرفاستعمارىدينىمذهب:الصهيونية(5)

استخلفهم=اللهاناليهودويزعم،وحكمهماليهودليرواخفاعه،باسرهالدولىللمجتمعالياسيةالظمبتقويض
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علىيعلن-اللّهرحمه-شلتوتالشيخ-الأزهر0شيخالاكبرالإمامهوفها-1

علىللقضاءومتعاونانمتلازمانوالشيوعيةالصهيونية"أنةالأهرامجريدةصفحات

أواخرفىصفحاتهاعلىالأزهرمجلةذلكنقلتوقد،"الإنسانيةوالمثلوالأديانالبشرية

.(1)الخمسينات

وسائلهامنالماركسيةجعلتالعالميةالصهيونيةأن:البهىمحمدالدكتور/وبين-2

القيملتحطيموسيلةفاتخذتها،فلسطينفىإسرائيلإنشاءأو،القومىالوطنتحقيقفى

.(2)والفلاحينالعمالنفوسفىوالا!خلاقيةالدينية

:فيقولذلكمحمودالحليمعبدالدكتور/ويؤكد-3

الذى"الشيوعية"حقيقةكتابمنبلادنا"فىالشيوعى"النشاط:بعنوانفصل"فى

مصرفىالشيوعيةالمنظماتهذهيتزعم:المؤلفيقولالناصر،عبدجمالمقدمتهكتب

...بالخارجالحاضرالوقتفىاكثرهميقيم،الإسرائيليينبعض

تثبت،ومكاتباتوتقاريرأوراق:مصرفىالشيوعيةقضايابعف!فىضبطتوقد

:الخارجمنيدارمصر،فىالشيوعىالنشاطأن

منالكثيرعلى،بالشيوعيةبعفالمتهمينبمسكنم3/1953/11بتاريخعثرفقد-أ

مصر.فىللشيوعيينتعليماتتحوى،الإسرائيلى"كوريل"هنرىمنإليهالواردةالتقارير

علىنفسهاليومفىعليهاقبضالتى،الإسرائيلية"كانيل"ناعومىمععثركما-ب

إسرائيل.منوبعضها،الخارجمنلهاواردةشيوعيةتقارير

(2

علىوأن،مقصبةدجةكافةالقائمةالدولوأنمقضيا،مقدسًاحفاوضعوبهاأقطارهاوأورئهم،الأرضفى=

فيها؟الأمرلهماشبف!ذاداود،نسلمنملكإمرةتحتالميمادأرضفلطينفىحقهملاستردادالمجاهدةاليهود

وقسر،السرمدىالعالمىلملكهمقاعدةفلسطينفىملكهمواتخاذ،الإلهيةالوعودمنالثانىالثقتنفيذعلىعملوا

الميحبظهورالأمروينتهى،اللهمئةمنالمستمدةلمثئتهموالاستسلام،لهمالتسليمعلىوالدولالحكومات

محمدعلىللدكتور/،الإسلامىللعالمالفكرىالغزوأساليب:ينظر،ذكرهفىالتوراةأفاضتالتىالمنتظر

الطعة،رقمذكردونم1978مصر-بالقاهرةالاعتصامدار.!،151ص،الزيبقضريفومحمدجريمثة

عام04المجلدالأزهربمجلةمقالنوفلسيدالدكتور/للأستاذوأهدافها،الصهيونية:أيضَا:ويراجع

-المعارفدار.ط،ه1-05ص،19صالأبيارىفتحىللأستاذوالصهيونية،434ص،م1968-ـه1388

31رفمكتاب"كتابك"سللة،م1977مصر

واَراء،."اْنباءباب1059ص،م1959-ـه1378عام30المجلد:يراجع

.31ص،\1-9ص،البهىمحمدللدكتور/المعاصر،المملمالثبابإلىرسائلخمى:يراجع
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إسرائيلىوهوفيتاكوهين""هنرىمعم4/01/1954يومفىبالقاهرةوضبطجص-

.(1)"...الخارجإلىلإرسالهاةَّدعموكانتمصر،فىالشيوعىالنشاطعنتقاريرأيضًا

كباربعضبشهاداتذلكعلىأيضًامحمودالحليمعبدالدكتور/استشهدكما

.(2)الغربيينالكتاب

مراحلبهاتنتهىالتىا!ثميوعية"وحياة:شلبىالجليلعبدالدكتور/قالثمومن

فىالمعروفةالفكرةهى،مقيمنعيمفىفيهاالعماليعيشوالتى،الطبقاتبينالصراع

وتكونولبنا،شهدًاتفيضالتىالمعادأرضفىالزمنآخراليهودحياةمناليهوديةالديانة

التحوير،بعضكارلحورهافقد،لهموخداماْتباعنورخَالاو،وحدهملليهودالحياة

.(3)"الفكرةهىالفكرةولكن

للأستاذ/"سجونهمفىالشيوعيين"مع:بعنوانمقالأتنشرالأزهرمجلةأيفئاهىوها

.(4)والصهيونيةالشيوعيةبينالوثيقةالصلةأيضًافيهبئن:)الدكتور(الشرباصىاْحمد

:الأولالبروتوكولفى:قالواحيثبروتوكولاتهمفىأنفسهمالصهاينةباعترافوأختم

.(5)"...ماركسنجاحرتبناالذيندانحن-أ

ونحتضنها")6(.الشيوعيةنتبنىالدوامعلى"ونحن:الثالثالبروتوكولوفى-ب

ونهايتها:الماركسيةاحتضار-8

احتضارببيان...للماركسيةودحضهردودهإتمامنحوالمسيررهزْالاويواصل

بينأنإلى...أخرىبعدمرةلسقوطهاوتتبعهواندثارها،سقوطهاوقربالماركسية

ونهايتها.وموتهاسقوطهانهائئا

-rAصمحمودالحليمعبدللدكتور/،والثوعيةالاسلامفىمقالات(1) rv،.بتصرت

.42صوالشيوعيةالإسلامفىمقالات:يراجع(2)

.254ص:أيفئاوينظر،89صالاسلامميزاننىوالثوعيونالثوعية(3)

-rrvص،م1959-ـه1379عام31المجلد:يراجع(4) rri.

التراثدار،2ط،الثانىالبروتوكول167-166صالتونىخليفةمحمدترجمة-صهونحكماءبروتوكولات(5)

مصر.-م1976

الثالث.البروتوكول171صالابق(1)
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وتطبيقيًّا:نظريًّا:الماركسيةاحتضارنَّيبقدالأزهرفكان

جريدةمنينقلهفيما-العلاأبوجميلالدكتور/قال،النظرىجانبهاففى-أ

البنيةفىتصدغاإلاليست،الماركسىالفكرفىالأساسيةالمقولاتانهيار"إن:"الأهرام"

النظرياتمنالكثيركماَلماَلهابأنوإيذانًا،النظريةلتلكالنهايةوبداية،الا!ساسية

.(1)"التاريخخزانةإلىتذهبأن...البشرتاريخفىالوضعية

التطبيقى:جانبهاوفى-ب

للماديةطاقةلا:مذهب"إفلاس:عنوانتحتمقالأالأزهرمجلةنشرت-1

قائمالشيوعىالمذهبأن:فيهجاء-اللّهرحمه-العقادعباسللأستاذبالبقاء"الشيوعية

الجزممنمفرولاوالبقاء،للاستقرارصالحغيرفهوولذاوالقسر،والعنفالإرهابعلى

كماشر،أساسهمننظامهاوأن،الإفلاسغايةمجتمعهاسياسةفىأفلستالشيوعيةبأن

.(2)"وأقوالهمروسيافىالحاكمينأعمالتبديهالذىالواقعبهيشهد

انتهاءتوقع"كريك"،الروسىالكاتبأنم1977عامالمجلةفىأيضًاجاءثمومن-2

.(3)"م1984عامحتىالسوفيتىالاتحاديعيش"هلكتابهفى،م1984عامالروسىالنظام

وتساقطها:الشيوعيةافهيار

الشوعية:انهياراتوتسطرتسجل-الأزهرمجلة-المجلةهىوها

ووصفتالماركسيةنبذتالصين"أن:ذكرتشيوعيةصينيةجريدةأنالمجلةفتنقل-ا

الخطعنتدافعالتىالعناصرمنتخلصتوكذلك...باليةأصبحتبأنهاماركسأفكار

.(4)"واللينينيةالماركسيةالثورةفشلعلىدليلذلكفىوأن...3القدثالشيوعى

،م25/01978/1الأهرامجريدة:وتراجع،183صالعلاأبوجعيلللدكتور/،والعلمالدينبينالماركية(1)

الإمراطورلةسقوطفيهتوقع،النهائي"القوط:بعنوانم1977عامكتابًاكتبالغربيينالكتاب(حدأنوأذكر

.م3/8/1977بناريخالأهرامبجريدةمقالاتهاحدفىأباظةئروتذلكعنتحدثوقد،الماركيةالوفينية

.094-937ص،م19،9-ـه1378عام30المجلد:يراجع(2)

.1610ص49المجلدالأزهرمجلة)3(تنظر:

.1022صوآراء""أنجاءبابم1985-ـه1405عام57:المجلديراجع(4)
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،"الشيوعية"سقوطعنلمقالنشر"ماخير"منبابفىالمجلةتعرضثم-2

يتوقعأحديكنلمالبشرحسابات"بجميع:فيهجاءم199.-ـه1410عام62بالمجلد

حساباتجانبإلى،اًّدجمحدودةبلغتمهماالبشرحساباتأنبيد،الشيوعيةسقوط

.(1)(82:!ب)(فَيَكُونُنُكلَهَُلوُقَينَأاًئْيَشَداَرَأإِذَاُهرْمَأاَمَّنِإ!السماء

تمثالبيعفىتبذَىالذىالحقيرالهوانفتذكر:الشيوعيةسقوطالمجلةوتتابع-3

المجلةتذكركمامنبوذًا،للأبدسقطقدفهو،عرضهفىالمزاداتصالةوتردد"لينين"،

موسكو)2(.غيرفىالشيوعيةسقوطتوالىأيضا

أصبحالسوفيتىالشيوعىالحزبأنالسوفيتيةالأنباءوكالاتإحدىعنتنقلثم-4

.(r)أنشطتهوحظرت،ممتلكاتهوصودرت،التاريخذمةفى

الحكمانهيارنبأفنقلت:موسكوغيرفىالشيوعيةسقوطالمجلةتابعتكما-5

ألبانيا)4(.فىالشيوعى

"إفلاسالسابقالعقادمقالخلالمن-قبلتوقعتهلمابذكرهاالمجلةوتختم-6

شيئاكانالشيوعيةسقوط"أن:الخطمِبعلر!الدكتور/تحريرهارئيسفيذكر-"مذهب

.(ْ)"منهلابدوطبيعيًّامتوقعًا

بتسطير:أيضًاوأختم

قصتهفى-قبس!الاوالماركسىىبد!الاوالناقدالشاعرسبندر""ستيفنإليهانتهىما-أ

فىالشيوعيةأن،إليهانتهيتالذىالرأى"جملة:قالحيث،الشيوعيةعنتراجعهعن

منقلبًا")6(.وأسوأهذامناًّرشعاثاتقيمقدبل،أفضلعالمإقامةتستطيعلاالعالم

(r

عام26المجلد

المجلد:يراجع

مفللينين،تمثال

المجلد:يراجع

باب64المجلد

:المجلديراجع

البيضاء،.

"المعبودينظر:

بمصر\للطباعة

.958-957ص،م1990-ـه1410

عفوان:تحتمقالأالأخبارجريدةنشرتوقد،963َ370ص،م1991-ـه1412عام64

.4ص،م149./01/11بتارلخعامرالرحمنعبدبقلم!بدولار،!شكوكو

6 f975ص.

1272صوآراءأنباء

السهول"أرض:بعنوانالخطبللدكتور/،المجلةافتتاحية6-1ص،م1992-ـه1413عام65

النيلدار.!،347صبكحافظعباسالعربيةإلىنقلها:ال!ثيوعيةفىدراسات-هوى،الذى

الطبعة.رقمذكردونم195
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!!الخلفإلىتقدم

بطبعفوجئتحينماالعجبنالنى...بفشلهاالشيوعيةاعترافمنذلكإثروعلى

الأزهر،مصربلدنافىمرةولأول(1)1998الضسعيناتأواخرفى"الشيوعى"البيانونشر

فما،أضاليلهوشيوعفيهاالشيوعىالمذانتشارأيام"الشيوعى"البيانهذابهايُطبعلموالتى

لإعادةمحاولةهوأم؟لفشلهثارهوائدىموتهالجميععرفنقلرفاةإعادةأهوذلك؟تفسير

هوأم!؟حاقدةملحدةلذكرياتاستعاْدةهوأم؟أخرىمرةالفاشلةالخاطئةالتجربةهذهمثل

.!ماذابخأم!واندثر؟عقدهوانت!رتئفككثمالعالمأرهبلمن-وعسىلعل-ممالئة

:السقوطبعدما-9

مرحلةفىجديدمنابتدأبلوسقوطها،الشيوعيةبانتهاءجهودهالأزهرينهولم

الشيوعية:نيرمنتحررهمبعدالمسلمينأحوالمتابعةوهىأخرى

،"ساعة"آخرمجلةمع-اللهرحمهالحقجادالشيخ-الأزهرلشيخحوارففى-أ

فىالمسلمونيأخذبأنالث!يوعيةسقطتأنبعدفضيلته"طالب:الأزهرمجلةنشرتهوالذى

يكونواوأن،والإسلاميةالدينيةبوأجباتهمليقومواالحريةمنالكافىالقدرالسوفيتيالاتحاد

.(2)"السوفيتىالاتحادفىالمسلمينغيرمنغيرهممثلبالحقوقالمطالبةفىالمساواةقدمعلى

،العبادةحريةعلىالسوفيتىالبرلمانموافقةيذكرخبرَافتنقل:المجلةوتتابع-ب

المسلمين،لاسيمالاالمتدينينواضطهاد،العقيدةعلىالدولةفيهاسيطرتعقودًاوينهى

قدمعلىخاصبوجهالإلحادوضعوعدم،متساويةالمعتقداتجميعأنعلىوينمالقانون

.(3)م1917سخةالشيوعيينثورةدستورذلكعلىينصكانمثلما،الدينمعالمساواة

03إهداءعنخبرًافتنقل،السوفيتىالاتحادخارجالأحوال:المجلةوتتفقد-!

ألبانيا)4(.لمسلمىهديةإسلامىكتابألف

دارالناشر-الأولىالمعريةالطبعة-الأخفرالعفيفترجمة-انجلزوفردريك-مارك!لكارلالثوعى"البيان5(1)

اليانصدورعلىعافاوخمسينماثةبمرورللاخفالالمصريةاللجةحكارتْمالابم1998بالقاهرةالجديدةالثفافة

النوعى.

.18-17ص،م1990-ـه1411عام63:المجلديراجع(2)

.تجمبر"-الأولربغ"عددوآراءاْنباءبابم1991-ـه1412عام64المجلد(3)

.1272ص،م1992-ـه1412عام64المجلد(4)
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فراغايعانونالمسلمينأنالمجلةفتذكرالسوفيمىالاتحادلمسلمىالمجلةتعودثم-د

مدركةمثقفةواعيةدعوةإلىوكذا،بالمالودعمهم،كفايتهواعطائهلملئهيحتاجكبيزادينيًّا

.(1)رمدمعقائدىلغزووالمسلمونالإسلامتعرضوالا،بالإسلامفقهيًّاعلميًّاإدراكًا

وفدبايفاد-اللهرحمه-الحقجادالشيخ-الأزهرشيخا!برالإمامقامثئمَهـ-

بجمهوريةطشقندوالى،الاتحاديةروسيابداخلإسلاميةجمهورياتسبعلزيارة

لأحوالالمجلةمتابعاتمنذلكغيرإلى(2)احتياجاتهموتبيةالمسلمينلإفادة،اْوزبكستان

روسيا)3(.فىالمسلمين

روسيافىالإسلاميةبالجمهورياتالمسلمينتعريففىالمجلةشرعتكذلك-و

.(7)وتركمانستانوالقرم)6((ْ)وأوزبكستان(4)أذربيجان:مثل

إسلاميةمجلةوهىروسيا،فىصدرتةالمسلمون":عنوانتحتمجلةن!ف:وأخيرأ

بالشؤونوالتعريفوالتنوير،الدعوةبقضاياتعنىمجلةأولتعتبروالتى،الروسيةباللغة

1سبتمبرفىالأولالعددصدرحيثروسيا،فىالإسلامية AAA(8)م.

واندثرتربها،بنورالأرضوأشرقت...الملحدالمكفهرالجوتمامًاانقشعوبذا

.الأمامفإلى...الإسلاملواءوارتفع...الشيوعية

المالمي!لىل!لله!م!ا؟

i4+ي!،*ءا*ء،*

(7

(8

.294-289ص،م1992-ـه1413عام65المجلد:يراجع

.380ص،6،المجلد:يراجع:الأرهرأعلاممنعلمعنمقالثنايافىذلكجاء

1ص،67:المجلديراجع Gov.

الأزهرمجلةهدية:أيضَاوتراجع502ص،م2419-ـه4121عام64المجلدالأزهرمجلةالترتيبعلى:يراجع

.28-8صالملعين"وواجبالمحنةبين"الان:هـبعنوان1415العقدةذىلثهر

.644ص،السابقالمرجعنفى

.762ص،الابقالمرجعنفى

.509ص،الابقالمرجعنفى

(f/26/9بتاربخالعربيةالنخة-اللندنية"الملمون،جريدة:تراجع AAA.
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الثالث+الفصل+

سونيةلماوازهرال!

:ويتناول""الماسونيةبالتعريففى:الأولالقسم-أ

لما.مكاريوس"شاهينترجمة-1

نشأتها.وبيانالماسونيةتعريف-2

الماسونية.سرية-3

ودرجاتها.الماسونيةأقسام-4

الماسونية.شعارات-5

الإله.منالماسونيةموقف-6

.الأديانمنالماسونيةموقف-7

الماسونية.الأخلاق-8

:()الماسونيةبالتعريف:الأولالقسم-أ

علىوردتكماودعواتها،اتجاهاتهاوأهمبالماسونيةالتعريفالقادمةالسطورتتضمن

شاهين:لهاوالمتحمسلوائهمحامل:يمثلهمعنها،والذابينإليهاالداعينأصحابهالسان

هذاسيبدأثمومن،(1)"كبرىماسونية"مؤسسةوحدهبأنهوصفالذى،مكاريوس

بالماسونية.التعريففىكلامهإيرادبدءقبل-وجازةفى-بهبالتعريفالفصل

:مكاريوسشاهين-1

تلقى،م1853عاملبنانجنوبفى"مرجعيون"منطقةالسقى"ابل"قريةفىولد

الأمريكيةالمطبعةفىمدةعملمسعود"،"يواكيميدعلىالأولىوالدروسالقراءةمبادئ

الا"بوصفهاوالتى،(2)"ربلا"شمسجمعيةنمر،فارسبمساعدةأنشأثم،ببيروت

.م1993بمصرللكتابالعامةالمصريةالهيئة.ط،68صشلشعلىللدكتور/مصر،فىالماسونية:ينظر(1)

،م1983بيروت-عبودماروندار،2!،سول!اكملثاهين،الماسونيةالجمعيةفىالخفيةالأسراركتابتصدير(2)

.صه
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41سنةوفى،(2)ماسونيةجمعيةبأنها(1)"وخيش"لويس AAإلىمكاريوسشاهينجاءم

هذاكانحتى،قلائلتمفسنواتولم،نمروفارس،صروفيعقوببمرافقةالقاهرة

أصدرالإنجليزمعتعاونهمطريقوعن،الاحتلالبسلطاتصلتهدعمقدالثالوث

وأصدر،للماسونيةبارزًامنبرًاجعلهاوال!ى،م1886سنة"اللطائف"مجلتهمكاريوس

1المقطم"داصحيفته"نمر" AMواسعة،يوميةجماهيريةنافذةللماسونيةأتاحتوالتى،م

صفحاتهافتحتعربيةمجلةأولكانتالتى"المقتطف،بمجلة"صروف"واستقل

4r1سنةمنوتبشيرًاتعريفًا،للماسونية AA.

لا،الماسونيةالدعايةعناصر-أنشطيكنلمإن-أنشطمنمكاريوسكانوقد

ىأ،اًضيأالعملىالمستوىعلىوإنما،وحسبوالكتابةالتأليففىالنظرىالمستوىعلى

.أسسها)3(أوإليهاانضمالتىالعديدةالمحافلمستوىعلى

فعلى،الماسونيةفىومناصبهبمكانتهبيانَاكتبهأغلفةبعفررعلىمكاريوسأوردوقد

الماسونية"تاريخفىالأصلية"الحقائقكتابهغلافوكذا"الماسونية"فضائلكتابهغلاف

الملوكى:العقدمقامشرفاْعظمرئيس:مكاريوسبكشاهين"تأليف:يأتىماكتب

وعضوالقدماء،الماسونيةأبطالجمعيةفىشرفوعضو،الأمريكيةالولاياتلينويس

ومحفل،بالقدسالملوكىسليمانومحفلبأمريكا،اللولومحفل:منكلفىشرف

الأمريكى،سليمانالملكومحفل،بدمشقسوريةومحفلبمصر،الصفاومحفل،الثبات

،بيروتفىوفلسطينلبنانومحفلىبمصر،الإيطالىالنيلومحفلبمصر،إدرشىومحفل

البيروتيةمجلتهفىوأصحابها،المقطف"مجلةمهاجمةعلىدأب،م5918شةولد:الضوعىشيخو"،لويى(1)

189ينةصدورهامنذ"المئرق" Aمجموعهافىالماسونيةإلىالدعوةشيخوتاولففد،م1927وفاتهحتى،م

منالفريدةالللةهذهوفىالفرمون"شيعةفىالمصونالرآ:بعنوانالمقالاتمنسللةفىالحادبالنقد

أصحابيدعولم،للصيحيةعدائهاعلىليدلل؟والعربيةالفرنسيةالماسونيينمؤلفاتفىينقبالرجلراحنوعها،

ضعفعلىالتدليلدونوالمهاجربنالوامالماسونببنمنوغبرهموهالهلال""المغطم8ووهاللطائف""المقطف"

منظمهجومأولالسللةهذهتعدأنويمكن،الثرعيةلللطةومناهفها،للدينالماسونيةومعارضةحجيتهم

قنظر:،وزيدانونمروصروتمكارلوس-إزاءها-اتخذهاالتىالصمتمياسةمنبالرغم،المامونيةعلىبالعربية

.67صشثىعلىللدكتور/مصر،فىالماسونية

.م1441"بمصرللكتابالعامةالمصريةالهئة.ط،62صثلشعلىللدكنور/مصر،فىالماسونية(2)

عبده)براهيم:تألبفم1981-م1798الممريةالصحافةتطورأيفئا:ويراجع،بتصرف(65-63)صالسابق(3)

يذكركمانمر،لفارسصهرْامكاريوسكانوقد،م1983بالقاهرةالعربسجلمؤسة،بعدهاوما(15.)ص

.يروت،الرسالةمؤسسةط،(69)صها!الغربيةوالحضارةالاصلامكتابهفىحينمحمدمحمد.د
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،الإنجليزىالملوكىالشرقكوكبومقام،سويفبنىومحفلبيافا،سليناسكهومحفل

ا!بروالمقام،المصرىالاكبرالمحفلوعضو،18لدرجةالفرنساوىالكرنكومجمع

بدرومحفل،فينقيةومحفل،اللطائفومقام،اللطائفمحفلومؤسسورئيس،المصرى

ومحفل،الماركومحفلالكمالىحلوانبدرومحفل،حلوانبدرومقام،حلوان

.وغيرها")1(33ودرجةوالصدفالنخللدرجةوحائز،المقسمومحفل،المحكمة

مؤسسمكاريوسبكشاهين"تأليف:كتب"الماسونيةبادَالا"كتابهغلافوعلى

.(2)"33درجةوعربيةاْجنبيةمحافلعدةفىشرفوعضوورئيساللطائفمحفل

منها:عدةكتئافألفومحفلاً،مجلة"اللطائف"بمكاريوسيكتفولم

.م0319المقتطفمطبعة"مترجم"وآثارهاالقديمةالماسونيةتاريخ-أ

بالقاهرةالمقتطف.ط،الا!ورشليمىالمحفلطريقةحسبالماسونيةالدرجة-ب

.م1905

الأورشليمية.للطريقةالعامالماسونىالدستورجص-

.(3)المصريةالماسونيةفىالعصريةالازدهار-د

الدعوةوسيطرت،الموضوعيةعلىالمؤلفاتهذهفىللماسونيةالحماسةغلبتوقد

هذا!خوقد،(4)كبرىماسونيةمؤسسةإلى-بمفرده-الرجلتحولحتى،الداعيةعلى

.(5)م0191عاموفاتهبعدكثيرأالحماس

الماسونية:تعريف-2

الرجالأفاضلنخبةتحوى،خيريةأدبيةجمعية:الماسونية:مكاريوسشاهينيقول

.(6)وآرائهمنزعاتهموتباينومللهمنحلهماختلافعلى

سول!اكملكتبمجمرعةضمن،بالقاهرةمدبولىمكتبة،()صهمكاريوسلشاهين8الماسرنيةآفضائلكتابغلاف(1)

الماسونية8تاريخفىالأصلية"الحقانقكتابوغلاف،م1994هـ-1114شة،الماسونيةفىكتب"أربععوانمخت

.إلها"المثارالكتمجموعة"ضمنبالقاهرةمدبولىمكتبة.ط،229صلمكاريوس

،411ص،بالقاهرةمدبولىمكة.وط،م1895بمصرالمقتطفأولى.طالمامونية"،"الآدابكتابغلاف(2)

إلها.المارالكتبمجموعةضمن

.68صالابق:ينظر(5).66صالابق(4).014وص،65صمصرفىالماسويةيخظر:(3)

يروت،عبود،ماروندار،ثانية.ط،11صمكاريوسشاهين:تاليف،الماسونيةالجمعيةفىالخفيةالأسرار(6)

.م1983،بنان
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الماسونية:نشأة

:فيقولالمؤرخينلدىمعروفاليسالماسونيةتاريخأنإلىمكاريوسشاهينيذهب

الاَراء،تضاربتفقدنشأتها،وكيفيةالماسونيةاْصلعلىالمؤرخونيتفق"لم

فيها:الأقاويلواختلفت

.الأزمانأقدمإلىأصلهانسبفمن-أ

.(1)"السابعالجيلتتجاوزلاأنهاقائلومن-ب

قائلاً:آخركتابفى!لكمل

.سليمانهيكلفىأنشئتإنها:قالمنفبعضهم-أ

المصرلين.كهنةإلىردهاوبعضهم-ب

.اليهودكهنةإلىوآخرون-!

.(2)مجهولأيزاللاالحقيقىمؤسسهاأنغيرهمويزعم-د

:يقولحيثالأمر-سابقَاالماسونى-الزعبى)3(علىمحمدالدكتور/ويجلى

السريةالجمعياتأشدأن،المسالكووعورة،التنقيبومشقة،البحثعناءبعد"تحققت

يدعىجديدبثوبم1717عامظهرتالتى،"الخفية"القوةجمعيةاًّرسوأعمقهاخطرًا

انتقلتاسكتلنداومنباسكتلندا،"ايكوسيا"مدينةفىالظهورهذاوكان،"الماسونية")4(

وفرنساإنجلتراومستعمراتأورباغربإلىانتقلتثم،م1732سنةنرنساإلىالماسونية

والدانماركوهولندا،م1735سنةوالبرتغال،م1733سنةاْمريكافوصلتوغربًا،شرقًا

بالقاهرةمدبولىمكتةأولى.ط،252صمكاريوسلثاهينتأليف،العميةالماسونيةتاريخفىةيصْالاالحقائق(1)

"ةين!ساملافىكتبأربع8عنوانتحتمكاريوسلاهبنكتبأربعةعلىاشتملتطبعةوهى،م1994-ـه؟41

."الإسرائيليينتاريخ-د،الماسونيةالآداب-!،الأصليةالحقالْق-ب،الماسولةففائل"أ-:وهى

.م1895بمصرالمقتطفمطبعة،اْولى.ط،\صمكاريوسلاهين،الماسويخةبادَالا(2)

52)الماسونية:ينظر،الملمبلبنانالفلسفيةالداراساتأستاذ(3) t)،ثالثة.ط،(19)صاللهعبدأحمدإسلاملأبو

مصر".الحكمةلت

لبنان،بيروت-الثقافيةالمكتبة.ط،(9)صالزعىعلىمحمدللدكقور/،إسرائيلملكمنثئةالماسونية:يراجع(4)

.م1978
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وروسيا،م5761سنةوبلجيكا،م7631سنةوإيطاليا،م2751والهند،م5471سنة

،م1776سنةالماسونيةفيهاتأسستفقد:ألمانياأما،م1773سنةوالسويد،م1771سنة

والوسطى.الشرقيةأورباأقطارفىانتشرتومنها

:رئيسيانمنبعانالحديثةفللماسونيةوهكذا

ألمانى.ومنبع-ب.إسكتلندىمنبع-أ

الألمانيةالماسونيةاْما،"الحرة"الماسونيةباسمتعرف"الإسكتلندية!الماسونيةوكانت

واحدمجرىفىالتقتاماسرعانالماسونيتينأنإلا،"النورانية"بالماسونيةتعرففكانت

.وفرنسا)1(سويسرافى

منقادمةالماسونيةتدخله،عربىبلدأولمصركانتفقد:العربىالوطنفىوأما

.(3)م1798سضةلهابونابرتغزوعقبوذلك،اْوربا)2(

سنةوفلسطين،م1862سنةوبيروت،م1AY'9سنةالراقالماسونيةدخلتكذلك

الثلاثينمدىعلىبعدهتوالى"الأساسيالملوكىسليمان"محفلأنشىحيث،م1873

...فلسطينمدنجميعالماسونيةالمحافلشبكةغطتحيث،الماسونىالمخططالتاليةعامًا

.(4)كلذغيرإلى

باسم:لهاغزوهسنواتأولىفىمحفلاًبهابونابرتاْسسفقد:مصرفىوأما

نأقبلطويلزمنومضى،بونابرترحيلبعدالمحفلنشاطتوقفثم،"إيزيس"محفل

تلاهثممحفلاً،الإسكندريةفىالإيطاليينبعضأسسم1A'0سنةففى،المحاولةتتكرر

محفلتأسيسالإسكندريةشهدتم1845سنةوفى،م1838سنةالقاهرةفىآخرمحفل

وبصرسمعتحت،والأهالىالاْجانبمنكثيرونإليهانضمثم،"الأهرام"اسمهآخر

دار،أولى.ط،يشربتصرت01-9عىسنقرطالعفوعدداودتأليف،الماسونيةالعالميةلليهوديةالخعةالقوى(1)

.الخفاء"فىيهوذا"ابناءصلسلة-م1983هـ-0314الأردن-عمان-الفرقان

.(7)ص!ثث!علىللدكور/،مصرفىالماسونية(2)

(r)29صالابق:ينظر.

ل!علامالحكمةبيت،ثالثة.ط،42-41ص،اللهعبدأحمدإسلاملأبى،245المنطقةفىالماسونية:يراجع(4)

011مصر-الخيمةشبرا-والوزيعوالثر i-م9891هـ.
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إلىوامتدت،والإسكندريةبالقاهرةتأسستالتىالمحافلمنذلكغيرإلى...الحكومة

،(2)محفلأ59م1927سنةفىبمصرالمحافلعددبلغحتى،(1)رصممدنمنغيرهما

بسبببمصر؟الماسونيةوالمحافلالجمعياتبحلقرارم18/4/1964فىصدرثم

.اجتماعاتها)3(تغلفالتىالسرية

الماسونية:سرية-3

أعضائها!!منتواضعبأنهالماسونيةركتمانلسرية-قبل-عللقدمكاريوسوكان

إلىينظرونالذينوجميع،سيئةمقاصدلإخفاءواسطةالماسونيةتستر"ليس:قالحيث

الناسيظنلالكىأعضائها،منتواضعتسترهابأنيحكمون،عالإخلابعينالماسونية

(f)"اًرجأعليهاليطلبواأعمالهميشهرونأنهم

،يبتذلأنعنجمعيتناتصاونيحفظبهاماهىالمقدسة"أسرارنا:قالأخرىومرة

.(ْ)8والإجلالالهيبةإلىأدعىهوماكتمانهاوفى،الغمارةأفواهفىمضغةفيكون

ودرجاتها:الماسونيةأقسام-4

تضمنلكىفإنها،الماسونيةلسريةهذامكاريوستعليلصحةعنالنظروبغض

علىمحمدالدكتور/فيقول،أقسامثلاثةإلىأعضاءهاقسمتسريتها؟علىالمحافظة

:أقسامثلاثة"الماسونية:الزعبى

الذىالخصموجهلواالقائد،نصرةعلىأقسمواوتلاميذها:رمزيةابتدائية-أ

عنها.البعادالمؤسسينأهدافمنيعرفونلاأى،سيصارعهم

.البعيدةالأهدافبعضىتلاميذهامنالباحثونيعرفقد:ملوكيةأومتوسطة-ب

فىوالماسونية،م؟895بمصرالمتقطفأولى.!،(؟96-194)صمكارلوسلثاهيننيةالماصبادَالا:يراجع(1)

.(31-30)صشلشللدكثور/مصر،

.72صالابق:ينظر(2)

.\ص،م19/4/1964الأهراموجريدة،11o-131صالسابق:يراجع(3)

.7ص،المامونيةالآداب:ينظر(4)

.24صالابق:ينظر(5)
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الماسونية،سروورثة،إسرائيلحكماءنخبةتضم:عالميةمدرسةأوكونية-ج

اليهودعلىيعودتصرفَا،العظامالشروقطريقعنالصغرىبالمحافليتصرفونوهؤلاء

-والشعوبالأممجميعمن-الابتدائيينالماسونيينعلىويطلقون،بالمصلحةوحدهم

.كبازا")1(عميانَا:المتوسطينوعلىصغازا،عميانا

قليلةقلةإلافيهاالقمةإلىيصللا,درجة)2(33الرمزيةالماسونيةدرجاتوعدد

الماسونيةفىأعظمأستاذدرجةعلىأى،33درجةعلىيحصلبأن،الماسونرجالمن

التى-الملوكيةالماسونيةفىفيقبل،الماسونيةللعشيرةجليلةخدماتتقديمهنتيجة،الرمزية

غير،لاواحدمحفلفىالمحصورةالكونيةالماسونيةدونفقط-اليهودعلىمقتصرةكانت

اليهودحاخاماتكبارمنمنتخبونوهمرئيسهمإلىبالإضافةعضؤا،12منمكون

.يتعدونهم)3(لاوأثريائهموزعمائهموكهنتهم،وأحبارهم

الماسونية:شعارات-5

بعد-الماسونيةتتحدثودرجاتها،ونشأتها...الماسونيةعنالإلماعةهذهوبعد

والإخاء"الحريةوهى...لهاشعاراتوجعلتهااْظهرتهعماوكتمانها-لسريتهاتعليلها

."والمساواة

"الحرية:هىئلاثفضائلالماسونيةشعارأنالاَنالجمهور"يعلم:مكاريوسيقول

.واحسانها")4(فضلهاودليلوعنوانها،الماسونيةفخروهى،"والمساواةوالإخاء

بقوله:ذلكويشرح

الهيئةوجودمنذإلا،الآنالمتعارفمعناهفىمستعملاَبهنسمعلملفظالحرية-1

تأديةبهايمكنالنفسفىملكةأنهاتعريفها:فىيُقالماوأحسنمصر،فىالماسونية

.(11)صالزعبىعلىمحمدللدكرر/،إسرائلملكمثئةالماصونية:ينظر(1)

ثئا،المحافلأعضاءمنالكثيرونعهايعرفلا،والثلاثونالثلاثالدرجاتهذه...آ:شثىعلى.ديقول(2)

كلفىمحليةدرجاتأيفئاوهناكشاغليها،عددقلعلتكلماوالدرجة،الأولىهىدرجاتئلاثمنهافالمثهور

شلثىعلىللدكور/،مصرفىالماسرنية:يراجع،8المحفلموظفىهئةوتئ!غلها،بالانتخابتمنحمحفل

-Irv)صه Iy).

.بتصرف(18-17)صالما!عونيةالعالميةليهوديةالخمةالقوى(3)

.(122)صمكايورسلاهين:الماسويةالآداب(4)
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يحدثأنعساهمماالخوفعدمهنا:المبالاةعدمومعنى،(1)مبالاةبلاالث!ريفةالمقاصد

.المبدأ)2(وسلامةالمقصد،شرفمعالفعلفىأوالقولفىالمعارضاتمن

عضوكلوظيفةفإن،المساواةنظامبحفظتأمرالأعظمالمهندسحكمة:المساواة-2

الأعضاءكانتفإذاالأخر،الأجسامفىالأعفماءبقيةوظيفةذاتهىالواحد،الجسدفى

الأشخاصبينمتساويةالمدنيةالحقوقتكوننْايجبأفلا،متساويةوالوظائف،متساوية

.(3)متساويةأعضاءمنالمركبين

فخرأنالناالذىالأعظمالكونمهندسأجلهمنفشكرالذىوالا!مر:الإخاء-3

حبعنلنميل؟الإنسانىالإخاءمبدأفيناغرسهومقافا،رتبةمناأسمىهمبمنالمساواة

ترقلمأنهيظهرالأوائلتاريخعلىالاطلاعومن،(4)أدنىهمبمنالمساواةإلىخالص

انحطتوما،نحوهأفكارهمتتجهمركزأفرادهابينكانإلا،والشرفالمجدصهوةأمة

.إخائهم)5(عرىوانفصامأنرادها،لفسادإلا؟مجدهاومسخأمةقوة

إنه،التحالفبل،بينهمفيماالحقديعرفونلاالذينالصفاإخوانعلىشاهدوأعدل

.(6)الماسونية:الورىبينالعلممنارورفع،الإنسانيةشأنارتقاءعلىواحدةيد

لقضاءوالإخاء،والمساواةالحريةلواءتحتيجتمعون،ملايينالماسونيةأعضاءعددإن

.منارها)7(واعلاءالبشريةخدمةوهىعليها،أجمعواصالحةغاية

الإله:منالماسونيةموقف-6

عنمكاريوسفيقول:والأخلاقوالدينالإلهعنالتحدثإلىالماسونيةوتعرج

واحدإلهبوجودالاعتراف:للماسونيةالجوهريةالأصول"من:الإلهمنالماسونيةموقف

.(8)،الكون.مهندسوتسميهوتمجدهتعبده،العظيمالكونهذاخالق

.(125)صالابقينظر:(2).بتصرف(123)صالسابق(1)

(r)(131)صالابق(4).(130)صالابق.

.(137-136)صالسابق(6).(13)صهمكاريوسهينق،الماسونيةالآداب(5)

.(9-8)صمكاريوسلاهين،الماسونيةالجمعيةفىالخمةالأسرار:ينظر(7)

.(8)صالماسونيةالآداب(8)
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:ىالماسونالدستورفىوجاء

.(1)الموجوداتومبدعالكائناتمدبرللهوالإكرامالعبادةقدم:(1)مادة

.(2)كلذعلىالشكرلهفقدمولدَااللهرزقكإذا:(18)مادة

الواحدبالإلهالاعتقاد-مكاريوسيقولكما-الماسونيةفىالقبولشروطومن

.الوجود)3(الواجب

ذلكأنكرواولما،باللهاعتقادهمعنسئلوارجالأ"أعرف:أيفئامكاريوسيقولولذا

.(4)املالماسونيةمنأخرجوا

:الأديانمنالماسونيةموقف-7

الدينتضاداْنهافيزعمالماسونيةأمريجهلونالناسمنكبيرفريق:مكاريوسيقول

ورغاالأفرادواكثرالأديانورؤساءالناسأتقىمادامرد؟إلىيحتاجلاوهذا،وتغايره

لقبولالأولالشرطتجعلالماسونيةدامتوما،المقدسةالعشيرةهذهإلىينضمونوعلمًا

.(0)وتعالىسبحانهاللهعبادة:فيهاالطالبين

ن"ال؟مهينواختلاقمحف،كذب:الدينعدوةبأنهاالماسونيةواتهام:ويضيف

وزينةهياكلهاأركانالمقدسةوالكتب،النفسوخلودباللهالإيمان:الأساسىدستورها

أفاضلمنأشتاتًاتجمعكانتأطوارها،جميعفىأنهاكماأعضائها)6(،وبركةمجتمعاتها

تقاوملاأنهاعقللمندليلوذلك،وأديانهممذاهبهماختلاتعلى،عصرهمفىالناس

.(7)أمرهمنلشىءتتعرضولا،الدين

أنهاأزيد،الدينتقاوملاالماسونيةأنفىيقالقدمماالاَنفرغتوإذا:يقولثم

.(9)الدينىالمعتقدفىأعضائهامنواحدلكلماوتحترم،(8)الاحترامكلتحترمه

.(rvA)صمكارلوسلاهين،العمليةالماسونيةتاريخفىالأصليةوالحقائق،(1.)صالابق(1)

.(279)صالأصليةوالحقائق،(12)صالماسونيةبادَالا(2)

.(48-47وص،1ه)صالمالهونيةبادَالا:أيضَاوينظر،(41ص،12)صلمكاريوس،الخفيةالأسرار(3)

يير.تصرف(23)صالخفيةالأسرار(4)

.بتصرف(1ه)صلمكاريوس،الماسونيةبادَالا(5)

.(9)صلمكاريوس،الخمهلأسرارا(6)

.(17)صلمكاريوس،الماسونيةالآداب(7)

(A)(48)ص:أيضئاوينظر،(02-19)صالماسونيةالآداب.

.(8.)الابق:ينظر(9)
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الماسونى:الدستورفىوجاء

.الاَخرين)؟(ديانةواحترم،ديانتكقواعداتبع:(6)مادة

.(2)الديناْمرفىالمجادلاتتجنب:(36)مادة

عندأقفولا:فيقول"الأديان"وحدةإلىفيهايدعوأخرىنقلةمكاريوسينتقلثم

الأولية،الدينلمبادئجامعة،مستنيرةحرةجمعيةالماسونيةجمعيتناإن:أزيدبلالحدهذا

أهلسائرمنإليهاتضمجامعةجمعيتناكانتلمالأنه؟دستورهاإ3(فىلهاومقررة

الأفرادسائرمنالمطلوبالدينيةمبادئناكانت،ومذاهبهممللهماختلافعلىالوحى

.(4)كلذمنأكثرمنايؤملولا،الجميععندبهامسلمًاأوليةبهاوالإقرارمراعاتها

.(ْ)توحيدهإلىأخيرًاةليَالاالأسبابجملةومن،للدينخادمةالماسونيةفإنوإذن

الماسونية:الأخلاق-8

الماسونية:يقولالذى-مكاريوسلسانعلى-الأخلاقعنالماسونيةوتتحدث

الفضيلةبثفىالجهدتبذلوهى،بالاَداب)6(والتمسكالفضيلةابتغاءموضوعها:

.المفاسد)7(أسبابومحاربتهاالبرمشاهدتشيدهاذلكعلىدليلاًوحسبنابها،والعمل

بممارسةتقومالحقيقيةاللهوطاعة...":(1)مادة:الماسونىالدستورفىوجاء

علىالفضائلوجميعوالشرفالآداب:الماسونيةتفرضولذا،(8)"الجيدةالأخلاقالإنسان

.بنيها)9(

ويحث،بالعملالقوليقرنونبل،الفرائضوتلاوةالقوانينبسنالماسونيكتفىولا

.(1ْ)الفضيلةسناتباععلىبعضابعضهم

منه،يطلبماأولواتباعها،الماسونىواجباتأهمالفضيلةإن:يقالوبالإجمال

.(23)صالسابق(3).(14)صالابق(2).(11)صالابق(1)

.(23)صلمكاريوس،الماسونيةالآداب(4)

.(46)صلمكارلوس،الماسونيةفضائل:أيضَاوينظر،27-62ص:أيفئاوبراجع،(2ه)صالماسونيةالآداب:يظر(5)

.(9)صالابق:ينظر(V).(8)صالماسونيةالآداب:ينظر(6)

(A)48صالابق:ينظر(9).(11)صالسابق.

.10ص)01(ينظر:الابق
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مطالبمنعنهاوالبعد،الحرةالماسونيةالمبادئنقيضةأشكالهاعلىوالرذيلة

الاءولى)1(.العشيرة

...أخلاقهاعنالماسونيةحديثهوهذا

عنالحديثمكاريوسيجمللنفسها،وترجمتهاالماسونيةعنالحديثنهايةوفى

الدينأساسهاتزالولاالماسونية"كانت:فيقول،كلماتفى...ومبادئهاالماسونية

وقد،والإحسانالخيرعملوسقفها،والمحبةوالمساواةالإخاءوجدارها،الحريةوعمادها

سواءإلىالضالينلإرشادونورًا،الصلاحومثالالفضائلأنموذج:اًضيأتزالولاكانت

.(2)"؟عليهأسستبماناطقةمبادئهاوهذهوالإلحاد،بالكفرالأعداءيتهمهافكيف،السبيل

يتجلىماذلكعليها؟يشهدانأووالحقيقةالواقعهذا،وكلامهاللماسونيةيشهدفهل

وغيرها.مبادئمنلنفسهاالماسونيةنسبتهلماالأزهرمعالجةفى

والليونز:الروتاوىأندية.

فىالماسونيةالمحافلغلقفبعد:الواقعأرضعلىجرىمااْثارهآخر،سؤالوثمة

،م1965عامالماسونيةالمحافلالأخرىهىسورياغلقمنأعقبهوما،م1964عاممصر

الماسونيةالمحافلبغلقهللكلالعراقوسبق،الماسونيةفىالدخولندرْالامفتىوتحرريم

علىللدكتور/،مصرفىالماسونية:!يراجعم1958يوليوأثرعلى،"محافل"عشرة

والليونزالروتارىأندية...وذاكالإغلاقهذابعدانتشرت،"161-114صشلش

وتلكالماسونيةبينوآصرةعلاقةهناكهل:هوتساؤلالأذهانإلىفتداعى...وغيرهما

فقطالاسمهوتغير"والذىالماسونيةهىالأنديةهذههل:أصرحبعبارةوْا؟الأندية

.(rالأمر)علىالقائمونيشعرأندونللماسونيةامتدادأنهابمعنى؟"للقانونتحاشئا

(jrصالماسونبةبادَالا(1) . 11V)48صالماسونبةالآداب.

أغلقتأنإلىأصناذدرجةإلىفيهاوتدرجسابفًا،ماصنياكانوالذى-الروتاريينأحدأنبالذكرجدير(3)

مختيقول-بمصرالإسماعيليةلروتارىرفاأيفعْاوكانعيد-الفتاحعبد:واسمه-روتارلها(عبحثم،المامونية

بينماشتانولكن،الماسونبةمننرعالروتارىأنيققدونالأشخاصمن"كثير:،والماسونية،الروتارىعنوان

،26صم1982ديسمبرسبتمبر/-130العدد-195المنطقةمجلة-الروتارىمجلة،...فارقمنالاثين

بينللعلاقةالنفىهذاأنإلا،(115-114)صاللهعدأحمداسلاملأبى،245المنطقةفىالماسونية:اْضيأوينظر

يالدليل.مقرونةعدمهامنصخهالأزهرسيسوالماسويةالروتارى
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سطورعلىوذلك...للماسونيةوتتبعهالأزهرمعالجةفىيتجلىماأيضئاذلك

وهما:الا!ساسيتينالنقطتينهاتينعلىمجيئا،التاليةالصفحات

صحته.ومدى...لنفسهاترجمتهافىالماسونيةقالتهممالموقفهبيانه-أ

منوأشباهها...الروتارىاْنديةوبينالماسونيةبينعلاقةئمةكانإذامابيانه-ب

عدمه.

-ال-+ِث!َمب

الماسونية:منالنقدىالأزهرموقف:الثانىالقسم-ب

:--إجماالأزهريةالردودتصنيفبعد-مسائلثلاثويتناول

مزاعمها.زيفوبيانالماسونيةحقيقةكشففى:الأولىالمسألة-أ

.والأخلاقوالأديانالإلهمنالماسونيةموقفكشففى:الثانيةالمسألة-ب

الماسونية.وبينالروتاىأنديةبينالصلةبيانفى:الثالثةالمسألة-ب

وتشمل:مزاعمهازيفوبيانالماسونيةحقيقةكشففى:الأولىاوللة-أ

.،مسمى"غيرعلى""اسمالماسونية-1

.والبعيدةالقريبةالماسونيةأهداف-2

للماسونية.أساسىهدف"سليمان"هيكلبناءإعادة-3

"الصهيونية".العالميةاليهوديةوبينالماسونيةبينالصلة-4

الماسونية.طبقات-5

الماسونية.شعارات-6
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الماسونية:علىالأزهرردود

وكذا...شعاراتهامنالحقيقيةأغراضهاتكشفالماسونيةعلىردودًاالأزهرقدم

تناولتهمماذلكغيرإلى...هىادعتهماخلافعلىالأديانمنموقفهاعناللثامإماطة

..حولياتها.وبحوثالجامعيةرسائلهاوكذا...أخرجتهاالتىكتبهافىالا"زهريةالردود

:5ذهىوهاومقالاتها،

الأزهر:مشيخةأولأ:

الماسونيةهويةعنالإفصاح"للناس"بيانكتابمنالثانىالجزءفىتناول-1

وغيرهما.و"الليونز"""الروتاريلأنديةالحقيقيةالأغراضوكذا،الحقيقية

الإسلامية:البحوثمجمعثانئا:

البدرى-اللهعبدإبراهيممحمدللأستاذ/نسب"،والماسونيةالبهاثية"بينكتاب-1

.م1986-ـه6014عامالأولالكتاب-17السنة-الإسلاميةالبحوثسلسلة

عابدللدكتور/،"الإسلامىالعالمفىالشبابوأحوالالفكرية"التياراتبحث-2

بالأزهرالمنعقدعرالحادىالمؤتمربحوثضمنالبحوثمجمعنشرهعابد،منصور

.م1988-ـه1408عامالشريف

يأتى:ماونشرتفأخرجت-البحوثمجمعتتبعوالتى-الأزهرمجلةوأما

fieسنةيونيوعدد"صهيونحكماء"قرارات:عنوانتحتمقال-1 13 AV-

.(16ه-163)عى،م1967

للجنرال"الماسونية"أسرارعنوانتحتللقراء-مجانيةهدية-كتيئاأخرجت-2

أمينمحمدوسليمان،الواعظرضاالديننورترجمة-اتلخانرفعتجوادالتركى

.م1985أغسطسهـ-5014القعدةذوشهرفى،القابلى

لهاالتابعةوالأنديةالماسونيةبشأنبالأزهر،الفتوىلجنةمنللمسلمينبيانًانشرت-3

4061ص،م1985يونيوهـ-5014شوالعدد57المجلد،والروتارىالليونزمثل
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أغسطس/هـ-0614الحجةذىعددوالخمسينالثامنمجلدهافىالمجلةنشر-4

بجريدةشبىالجليلعبدللدكتور/،مقالأكتب"ماخير"منبابفىم1986سبتمبر

أغراضعنفيهاتحدث"وسنة"قراَن-وقتذاك-بالجريدةبابهفىالقاهرة"الجمهوريةة

يهوديتها.وبين،الماسونية

ىذعدد(64)المجلدشلبىالجليلعبدللدكتور/،،ماسوني"مغامراتمقال-5

.1357-1355ص،م1992مايوهـ-1412،القعدة

الشريف:الأزهرجامعةثالئا:

مارياتهاJ?'،الجامعيةرسائلهاوكذاوخريجيها،أساتذتهاخلالمنقدمث-أ

يلي:

العالمية،لليهوديةالتنظيميةالأسرارفىدراسة:المجهولالعالمذلكالماسونية-1

-1393teeمصر-الحديثةالقاهرةمكتبة،أولى.!،طعيمةالرحمنعبدصابرللدكتور/

r) Avr.

بمجلةمقال:الشرباصىأحمدللدكتور/،الإسلامعلىأخرىمؤامرةالماسونية-2

139الآخرةجمادىعددالهلال v-39-28ع،م1977يونيههـ.

.ط،عميرةالرحمنعبدللدكتور/منها،الإسلاموموقفالمعاصرةالمذاهب-3

.م1979-ـه1399سنةالسعودية-بالرياضاللواءدار،ثانية

،3ط،الصوافمحمودمحمدللشيخ،الإسلاملمكافحةالاستعماريةالمخططات-4

.م919v،بالقاهرةالاعتصامدار

!،البهىمحمدللدكتور/،منهالإسلاموموقفالأديانومجمعالدينىالإخاء-5

.م1981مايوهـ-1014رجب،بالقاهرةوهبةمكتبة،أولى

محمودللدكتور/،الحديثالعصرفىالهدامةوالمذاهبوالحركاتاليهود-6

هـ-0814-القاهرة-بالمنصورةوالنشرللطباعةالإسلاميةالدار.ط،عثمانعبدالحكيم

1 AAVالطبعة.رقمبياندونم
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هـ-6014القاهرة-يدهبخطخاصةدراسة-صقرعطيةللشيخ:الروتارى-7

RAI.

عابد،منصورعابدللدكتور/،والأديانالإنسانمنوموقفهاالعالميةالماسونية-8

1مصر-بشبراالأمانةمطبعة،أولى.ط AAA - -& I I . Aم.

التقدممطبعةط،طهالرازقعبدإبراهيمالسعيدللدكتور/،وهؤلاءالإسلام-9

الطبعة.رقمذكردونم1990بالقاهرة

صالح،السيدالدينسعدللدكتور/،الإنسانيةعلىوخطرهااليهوديةالعقيدة-01

.1990f-هـ1411مصر-الصفادار،ثانية.ط

دار.ط،صالحالسيدالدينسعدللدكتور/،المعاصرةأثوابهافىالماسونية-11

.r144.القاهرة-والنشرللطباعةالصفا

المؤلف.1محمد،عزيزرشدىللدكتور/،العصروقضاياالإسلام-12

.م1994هـ-1414

معاختلافهاأواتفاقهاوبيانالماسونيةعنموضوعيةدراسة-الأحرارالبناؤون-1"

،بالقاهرةالجديدالفجرمطبعة،أولى.طجعفر،يسرىمحمدللدكتور/،الإسلام

rIAA 5- ) ill.

ديننا،"هذابابفىالشعببجريدة-اللهرحمه-الغزالىمحمدللشيخمقال-14

/26/1995بتاريخ qبتاريخالبابونفسالجريدةبنفسأيضًاالمقالونفس،12صم

.12ص،م1996/3/12

.ط،الرحمنعبدالمهيمنعبدمحمدللدكتور/،وتحليلدراسة-الماسونية-15

.م1996هـ-1417-بالقاهرةالمحمديةالطباعةدار،أولى

دار.ط،العزيزىأحمدمحمدللدكتور/،المعاصرةوالتحدياتالإسلام-16

.م1996هـ-1416مصر-بطنطاوالنشرللطباعةالحضارة

السايح،الرحيمعبدأحمدللدكتور/،إسلاميةضرورةالفكرىالغزومواجهة-17

.م1977-القاهرة-الجديدةمصر-للنشرالكتابمركز،أولى.ط
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الجامعية:الرسائل-ب

الحميدعبد.علىاللهعبدإعداد:ماجستير:الإسلامميزانفىالعالميةالماسونية-1

.م1987هـ-0714بالقاهرةالدينأصولبكليةسمك

جبر:إعداددكتوراه:منهالإسلاموموقفأهدافه-ممادرهالفكرىالغزو-2

الدينأصولبكلية397وص،44-17ص،م1984-ـه4014جبرحسنمحمد

.بالقاهرة

جمالإعدادماجستير:الإسلامىالمجتمعفىوأثرهأهدافه-الباطنىالفكر-3

"خصصم1991-ـه1411بالمنوفيةوالدعوةالدينأصولبكلية،الغنىعبدسعيدمحمد

41-7.1!"الماسونيةعنللحديثالثالثالفصل V.

:الدورياتوأما-ص

يلى:بمافشاركت

طه-الرازقعبدإبراهيمالسعيدللدكتور:إسلامىمنظورمنوالعالمالماسونية-1

،م1987هـ-0714الأولالعدد-بطنطاوالدعوةالدينأصولكليةحوليةبحث

222 - MOM
على-محمدحسينعلىللدكتور/،والمسلمينالإسلامعلىوخطرهالماسونيةا-2

14الخامسالعددبأسيوطوالدعوةالدينأصولكليةبحوليةبحث . V-م1987هـ،

.221-97ص

منصورعابدللدكتور/،الإسلامىالعالمفىالشبابوأحوالالفكريةالتيارات-3

الرابعالعدد-بسوهاجللبناتوالعربيةالإسلاميةالدراساتكليةبحوليةبحثعابد-

Rم881هـ-1408

الصبحى-إبراهيمالمنعمعبدللدكتور/،والمسلمينالإسلامعلىوخطرهاالماسونية-4

.(م1995-ـه131،1541العددبأسيوطوالدعوةالدينأصولكليةحوليةبحث

وفى،الماسونيةعلىالردفىالأزهريةوالردودالمؤلفاتمنعليهوقفتماهوهذا

.ردودمنتضمنتهماأهمعرضسيتمالقادمةالصحفات
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ولىاللاالسألة

مزاعمهازيفنا!بوالاسون!يهَحقيقةكشف

مسمى:غيرعلىاسمالماسونية-1

يجعلها"الماسونية"للفظةاللغويةالدلالةأنالشريفالأزهريذكرالردودمفتتحفى

تحته:ينضوونمنعلىوصفهيصدقلااسفا

:(1)طعيمةالرحمنعبدصابرالدكتور/فيقول

لفظينمنالمركبة"فرماسون"لفظةمنمشتقأنه"الماسون"للفظاللغويةالدلالة

تعنىالتىو"ماسون""الصادق،الفرنسيةاللغةفىتعنىالتى"فرانك"هما،نرنسيين

الماسونية،والجماعة،"الصادق"البانى:"ماسون"للفظاللغويةالدلالةوتصبح"الباني"،

.(2)الحرةالبنايةأو،الأحرارالبناؤونأو،الصادقونالبناةأى

اسمجميعتهمعلىالماسونيطلققائلاً:الثرباصىأحمدالدكتور/يعلقوهنا

.الأشرار،)3(الهدامين"جمعيةلسموهاصدقواولووكذبوا،الأحرار"،البنائين"جمعية

عنيعبرلامضللاسم"وهم:يقولإذعمالحالدينسعدالدكتور/ذلكويعضد

للمجتمعاتوالتخريبالهدمهىالا"ساسيةالماسونوظيفةأنإذ؟التنظيمهذاحقيقة

.(4)والأخلاقوالعقائد

وكشفهلنفسها،ترجمتهاعندبهاعترفتماوهو،والكتمانالسريةنهجانتهجتولذا

مذهبالماسونية"إن:فيهجاءمحافلهالأحداًّصننقلحيث؟"الماسونية"أسراركتاب

.(ْ)"شفوينهجعلىتجرىأمورهاواكثرجميعًامعالمهاتدونلمسرى

ر!الهعنبالقاهرةوالدعوةالدينأصولبكيةالإسلايةوالئقافةالدعوةقممنالدكتوراهدرجةعلىحصل(1)

.م1978-ـهginعام8القديمالعهدفىالاسرانيلى"الترات

.(02)صطعيمةصابرللدكتور/،المجهولالعالمذلكالماسونية(2)

(r)الآخرةجمادىعددالهلالبمجلةمقال-الشرباصىأحمدللدكتور/،الإسلامعلىأخرىمؤامرةلماسونيةا

.(28)ص،م1977يونيوهـ-ا397

بالهاثى.14صصالحالدالدين!عدللدكتور/،المعاعرةأثوابهافىالماسونية(4)

هـ=5014القعدةدولعددالمجانيةالأزهرمجلةهدية(30-29)صأتلخانرفعتجواد:للجنرالالماسويةأسار(5)
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القريبة:الماسونيةأهداف-2

ببيانالماسونيةأضابيرفىمستكنهوعماالستار)زاحةفىالأزهرشرعثمومن

.والبعيدةالقريبةأهدافها

وثائقها:خلالمنالقريبةأهدافها،أتلخانللجنرال"الماسونية"أسراركتابفيذكر

:349ص،م2319سنةالفرنسىالأعظمالشرقمؤتمرفىجاءما-1

بثطريقعنالعالمعلىللاستيلاءالخفاءفىتعملالتىالجمعيةهى"الماسونية

.(1)"...بأفكارناالبشريةالكتلمنمجموعةاكبرتطعيمهىغايتناوإنأفكارها،

:050صم1لإ90سنةالفرنسىالأعظمالشرقنشرةفىجاءما-2

فىتلاقىأندونمشيئتهاحسبالأمورسيرالماسونيةتجعلسوفسنواتعشر"بعد

.(2)،دحأمنمقاومةطريقها

:البعيدةالماسونيةأهداف

:البعيدةالماسونيةأهدافعنقوله،الماسونية"أسراركتابأيضًاويضيف

البيانفىجاءفقد،خفيةعالميةجمهوريةتكوينالبعيدةالماسونيةأهدافمنإن-1

.م1744سنةالمؤرخالماسونى

.(3)،خفيةعالميةديمقراطيةجمهوريةتأسيساتحادناأسرار"من

فىالمنعقدالماسونىالمؤتمرفىجاءحيث:الأديانعلىوالقضاءالإلحادتعميم-2

عابدصمنصررعابدللدكتور/،والأديانالإنسانمنومرقفهاالعالميةنيةالماص:ويراجع،م1985أغسطى=

سمكعلىاللهعبد.دكثفوقد،158-157صجعفريرىمحمدللدكتور/الأحرار،،و"البناؤون،219

أسرارهم:علىللحفاظالماسونيينطرقأهممنأنوبين،الماسونيةاللغةأسرار:"الماجستير"للتخصصرسالهفى

غاياقهم،وتتفى،أسرارهمتنكثفلاحتىللمحادثةبطريقةاختصواكما،للمكاتبةخاصةبطريقةاختصاصهم

علىاللهعدإعداد:،بالقاهرةوالدعوةالدينأصولبكيةماجتيرالإملام"ميزانفىالعالميةالماسونيةآ:تراجع

.160-158ص،سمك

.14صأتلخانرفعتللجنرال،المامويةأسرار(1)

.42-4?صالابق(2)

.42صالابق(3)
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تتجرديوم"سيأتى:بقولهنرانكلونالخطيبتصريحم1889سنةالفرنسيةالثورةذكرى

هذانا!هل،الدينأواصرمن-م1789سنةثورةوأهدافبواعثتجهلالتى-الأممفيه

للشعوبذلكالعامالماسونىالإخاءوسيهب،انتظارهفىونحنبعيدًاس!يلاليوم

هدف!أن:المؤتمرهذافى-فرانكلون-وأعلن"المستقبلفكرةهىوهذه،والأوطان

.(1)"اللهتعرفلاحكومةتكوينهوالماسونية

جاءما-الأزهرمجلةنشرتهالذى-"الماسونية"أسراركتابصاحبينقلكذلك

محاربة:الماسونيةأهدافدزمن:م0190سنةبارش!فىالمنعقدالعالمىالماسونىالمؤتمرفى

مفاهيمعنبالتجردالإرهابتستسغفهىولذا،العلمانيةاللادينيةالدولوصيانة،الأديان

.(2)"والأوضاعالظروفحسبمرنةالماسونيةتكونأنويجب...والضميرالا"خلاق

للماسونية:أسا!هدف"سليمان"هيكلبناءإعادة-3

فيبين...الماسونيةأهدافعنالا!ستارلإزاحةطريقهفىأخرىخطوةالأزهرويخطو

دعوةفهىثمومن،سليمانهيكلبناءإعادة:هولهيعملونالذىالأساسىالهدفأن

يهودية.

علىالقضاءإلىتهدفيهوديةدعوة"الماسونية:الشرباصىأحمدالدكتور/فيقول

.(3)"سليمانملكواعادة،اليهودىالدينلحسابالأديان

البريطانىالماسونىالمحفل!تقدم:يقولإذذلكشلبىالجليلعبدالدكتور/ويعضد

.(4)"سليمانهيكلمكانهليقامالأقصىالمسجدلشراءالقدسبلديةإلىبطلب

بنقلهشلبىالجليلعبدالدكتور/ذكرهماصحةعلى(5)كمساللهعبد.دويبرهن

سنةقتيبةدارثانية.ط،45-42صحمادةعمرلحسين"ماسونية"شهاداتكتابمن

3.i iفيقولبذلكتصرحوثيقة:م1983-ـه:

.43صالسابق(2).43صالابق(1)

.31صالرباصىأحمدللدكتور،"الاسلامعلىأخرىمؤامرةةينو!املا":ينظر(3)

75مجلدالأزهرمجلة:وينظر،اللهرحمه-شبىالجليلعدللدكترر/،الجمهوريةبجريدةوصنة""قرآنباب(4)

u.,كتب"ماخير"منباب1929ص،م1985أغطىهـ-5014القعدةذى.

.الأديانقم-بالقاهرةالاسلاميةالدعوةبكلية(5)
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وجهفقد،وتدميرهدولار،مليونبمائةالأقصىالمسجدشراءتحاولالماسونية

الماسونية"قدماء:محفلفىالعضوانمورافي""أودىوزميله،"تيري"غرايدى:الماسونيان

يلىفيماوننشر،القدسأمين"الخطيب"روحىالسيدإلىرسالة،"المقبولينالأحرار

الأقصى:المسجدعليهايقومالتىالأرضلشراءالماسونىللعرضترجمة

إسرائيل.-القدسمدينة-الإدارةمجلس-م1968آيار30-عمرمسجد

ساداتى:

أردنى،اْيرلندىأصلمنأمريكىمواطنوأنا،ندر"الاعمانموالىمنجدتى

المقبلحزيران7فى"أبيب"تلإلىسأسانر،مسيحىأيضَاوأنا،اًّيبرعبكونىاًدجفخور

بكمبالاجتماعأتشرفأنوآمل،القدسالمقدسةالمدينةإلىسأصل،حزيران9حوالىأو

عمر،مسجدإلىرسالة،مدةمنذكتبتقدوكنتعمر،لمسجدالمقدسالمعبدفىسادتى

المعنيين.الأشخاصإلىتصللمأنهايبدوولكن

وأنا،"مورفي"أودىزميلىأولأ::لزيارتىالعريضةالخطوطلكمأشرحأنسأحاول

المحفللكن،المحفلهذارئيسكانسليمانوالملك،الأصلالماسونىالمحفلفىعضوان

القانونى،ومالكهالهيكلصاحبهومسجدكمأناْعرفإننى،المسيحبعد70عامدمر

قربانًاإسحاقابنهإبراهيمأبوناعليهاقدمى!لاالصخرةجانبإلىذاتهالمكانفىأقيموأنا

،القرونعبرالصخرةهذهحميتمقدإسماعيلأبناءالعرباْنتمأنكمأعرفوإننى،للرب

.للربالثكرفلضقدم

نأيحبونأمريكافىجماعةأرأسالماسونيةالحركةفىوكعضوكمسيحىوإننى

الإذنعمرجامعأعطىإذااقتراحنا،هوهذاجديد،منسليمانهيكلبناءيعيدوا

بناءلإعادةاللازمالمبلخأو،الغايةلهذهأمريكافىدولارمليونمائةنجمعفسوفلمؤسستى

الهيكلبناءينتهىوعندما،اًدبأالهيكلعلىالسيطرةيفقدلممسجدكمإن،الهيكل

إلىمجانًالكمىطعُيسو،العالمفىالماسونيةوللحركةسليمانللملكالربسيكرس

فىعضويةالبناء:إعادهَفىأسهمماسونىأخكلسيمنحمؤسستكممنوبإذن،ذلك
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الهيكليزورلنأنهالمقذَرومن،القدسمدينةفىسليمانلهيكلالأولالماسونىالمحفل

سنوتا،ستجددوالتى،الماسونيينأولادإلىسضنتقلالعضويةلكن،حياتهفىمنهمأحد

المعبد،اسةلىيكفىمما،اًّيونسالدولاراتمنعدةملايينسيتلقىالهيكلأنيعنىوهذا

لنمسجدكمأنيعنىوهذا،لهالتابعةالخيريةالمؤسساتوكلعمربمسجدوالاعتناء

دينيةموسسةأيةأعرفلاإننىالأعضاء،منالمستقبلفىتبرعاتحملةأىإلىيحتاج

لكمأؤكدأنأستطيعلكن،المادىالتبرعأعضائهامنتطلبأندونمنالعيشتستطيع

دينيةمؤسسةأغنىتصبحفسوف؟الهيكلبناءإعادةفىمعناتعاونتإذامؤسستكمأن

شىءكلبلتخسرونهمالديكموليس-العرضبهذااهتمافاأبديتمإذا،الأرضعلى

مع،اختياركممنمقاولينقبلمنالهيكلبناءفىلتصرفوهبالمالسنزودكم-تربحون

بقيةأما،ماسونيةلأغراضستستعمل،الهيكلهذاأجزاءبعضأنعلىالمسبقالتفاهم

لكم،ملكًاسيكونالهيكللأن؟مناسبةمسجدكميراهاالتىالأوجهفىفستستعملالمبنى

الهيكلمنجزءيستعملأنأقترححالكلعلىمجانًا،لكمبناءهسنعيدنحن،لكمإنه

الأموالمنوسيأتيكم،منهمللفقراءومجانًا،اًعمويهودَاعربًاالقدسلا!طفالكمستشفى

اكثر،أخرىبعدسنة،الماسونيينالإخوةعضويةتجديدطريقعن،الهيكلبناءانتهاءعند

إسرائيل،شعبعلىضيفًاسأكونأننىتفهموانْاوعليكم،استعمالهتستطيعونمما

المحلية.سياستكمفىأتورطأنأستطيعلاأمريكىوكمواطن

المحافلفىليعرضالمقدسةالأرضفىإقاممىخلال،سينمائىفيلمبتصويروسأقوم

قصةمعالمعبدبناءحتىيصل،ويعقوبوإسماعيلإبراهيمالأبعندينى"فيلمالماسونية

."الصليبعلىموتهحتىالمسيحولادة

سادتى:

قبلإدارتكممجلسأعضاءمعوتبحثوهاالاعتبار،بعينالقضيةهذهتأخذواأنآمل

العظيمالشريفعمرإدارةمجلسأعضاءيمنحنىأنلمَاو،المقدسةالمدينةإلىأصلأن

المدينة.فىالقصيرةإقامتىأثناءشخصيّالا!خاطبهم
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الأخوةأيهاجميعًااللهوليبارككم

ب!خلاص

تيرىغرايدى

رودهارفاردإيست514

.(1)0591/القطاع-كاليفورنيابيدبانك

سرية،عالميةحكومةتنظيمهايكؤن"الماسونية:صالحالدينسعدالدكتور/قالولذا

.(2)،الأقصىالمسجدأنقاضعلى"معبده"سليمانهيكلبناءإعادةعلىتعمل

بقوله:لهمؤكدَاذلك(3)الرحمنعبدالمهيمنعبدمحمد.دواختتم

أخصالماسونيينعندتمثل-الهيكلبناءإعادة-الفكرةهذهإن:قلناإذانبالغلا

التأملية""الماسونيةبعنوانالإنجليزيةباللغةكتبهماسونىلحبركتابوهناك...أوصافهم

.(4)الماسونيةالمنظماتلكلوالذروةالأساسإنهوالياء،الألفإنه

t-العالميةاليهوديةوبينالماسونيةبينالصلةhالصهيونية(":

ضوءَا-الهيكلبناءإعادةوهو-الاكبرالماسونيةلهدفالأزهرمنالبيانهذاوكان

الماسونيةبينالصلةلكشفالسير؟الأزهرليتابع،العالميةاليهوديةصوببشعاعهيتجه

الدامغة:بالأدلةمشفوعة،العالميةواليهودية

رغمأنه-الأزهرمجلةنشرتهالذى-"الماسونية"أسراركتابم!رجمافيذكر-1

002صبالقاهرةالدينأصرلبكليةماجير-الإسلاميزانفىالعالمةةيو!املا(1) 0 r- r،هذاأنبالذكروجدير

مارس19هـ-1389المحرمغرة-49العددالخامةالة-،الإسلاميالوعىمجلة5:قبلمنلرتهالخطاب

الإسلاميةوالؤونالأوقافوزارةتصدرها،93-91صالماعونية،تشمن"إلىبعنوانمقالفىم؟969

بالكويت.

،16وص،12ص:أيفئاولراجع،(14)صصالحاليدالدينمعدللدكتور/،المعاصرةاثوابهافىالمامونية(2)

.الكتابنفسمن21-20وص

(r)والفلسفة.العقيدةقم-بالقاهرةوالدعوةالدين(صولبكلية

.تجصرف(؟1-9)صالرحمنعبدالمهيمنعبدمحمدللدكور/،مخليلةدراصة-الماعونية(4)
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"الكابالا")1(هوفيهريبلاالذىالمصدرفإن،الماسونيةأصلمصادرفىالاختلاف

.(2)الماسونيةوراءالكامنةالمحركةالقوةهىالعالميةاليهوديةتزالولا،اليهودية

الاسمهى)زالماسونية:المؤلفقول-"الماسونية"أسرار-الكتابثنايافىوجاء

)3كابالايهوديةوتقاليدهاورموزها،المقنعةاليهوديةللشريعةالجديد Kabbala)جاءوقد

عقائدنا!إن:(24ع)الماسونىالسلامةمحفل-الأربعالخطب-وثائقهاأحدفى

بنىبواسطةإليناانتقلتولكنها،فرعونيةمصريةهىودرجاتناوإشاراتناورموزنا

.(4)"إسرائيل

المكرابتدعهماأخبثهى"الماسونية:فيقولالشرباصىأحمدالدكتور/ويتابع

:"يجبفيهجاءم1923سنةالشرقمحفلمحاضراتفىجاءاًضنوينقل،(5)"اليهودي

.وتابعيها،)6(الأديانجميعمحويقتضىوعليه،واحدةلملةالماسونيةتبقىأن

اليهودلخدمةقامتيهوديةجماعة*الماسونية:شلبىالجليلعبدالدكتور/ويقول

،الأديانتحطيمإلىتهدففهى،خفىملتوِمسلكولها،العالمأنحاءفىشتتواالذى

.(7)،اليهوديةإلىجميعًاالناسورد

التعرفبغية-بعيدأمدمنذ-الماسونيةدخلقدكانزهرةأبامحمدالشيخإنبل

منتمكنهعدمرغم..منشئوها.هماليهودأنفذكر...الخبيثةأغراضهاوكشفعليها

(8)الماسونيةزهرةأبومحمدالشيخدخل،العشرينالقرنأربعيياتففى:أسرارهاكشف

(1)

(r)

الروحية،والتعاليمالفلسفةمنمزيجهىوالكابالا:،التقاليد،،أىيُتلقىما:معناهاعبريةكلمةالكبالا:

الهدامةوالحركاتالريةالجمعياتتاريخ:ينظر،العصورأقدممنذاليهودعندمتعارت،والسحر،والعوذة

مممك؟اللهعد.دونقل،"أخرىبياناتأيةذكر"دونالبنينأمر.Jo،116صعناناللهعبدمحمدللأستاذ

.(83)صالإصلاميزانفىالعالمةالماسونية:تنظرالقابالا،والأصح،تحريفالكابالا:أن

r-1ص)المامونيةأمرار Y\)بتصرت.

.29صالسابق(4).(27)صالماسونيةأسرار

.28صهـ،1397الآخرةجمادىعددالهلالبمجلةالرباعىللدكتور/،الإملامعلىأخرىمزامرةالماسونية

.(31)صالابق

(57)مجلدالأرهرمجلة:ينظر،القاهرة-الجمهوريةبجريدةثملبىالجليلعبدللدكتور/،8ومنة"قرآنباب

.كتب،ماخير"منباب،929صم1985أغطىهـ-5014القعدةذىعدد

.60صشلقعلىللدكتور/مصر،فىالمامونية:يراجع
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غرضهالخبثاءهؤلاءاكتشففلما،الخارجفىذلكمنيئسأنبعدعليها،التعرفبغية

الذينهم"اليهود:وقال،(1)وتركهممنهملذلكفيئسكاملاً،عامًاساحلهاعلىأبقوه

الشكاعترانىوقد...مصالحهمعندفاعًاسريةجمعيةمنهاوجعلوا،الماسونيةأنشأوا

،والأشخاصالمبادئناحيةمنخفيةتياراتهناكأنولاحظتلدخولها،الأولاليوممنذ

.(2)"م1951عاممنذالماسونيةتركتوقدفيهاأستمرأنالعبثمنووجدت

"أن:المسلمللشبابرسائلهفى-اللهرحمه-البهىمحمدالدكتور/أيضثاذكركما

.اليهود")3(خبثمنيهوديةالماسونية

إلايعملونلاوالماسونيةاليهودإن:القولوخلاصة...":سمكاللهعبد.ديقول

.اليهود")4(خدمةعلىالعملهىواحدةلغاية

للفكرالمنفذةالخفيةالأداةهىالعالمية"الماسونية:(عابد)ْمنصورعابد..ويقول

إخفاءفىونفاقوخداعتضليلمنالعالميةالماسونيةحاولتمهما،الصهيونىاليهودى

.(6)"صهيونلحكماءالنهايةفىتخضعالتىالسريةجمعياتها

ذلك:علىالأدلةيقيمالأزهروشرع

:الأولالدليل-أ

الأزهر:مجلةنشرتهالذى"الماسونية"أسراركتابصاحبيقول

1904Architeالماسونيةالسجلاتفىجاء- Jielite 12- Marchاليهودتيقن"لقد

أنفسهم-والماسونيوناليهودويعتبر،(...)الماسونيةهىالأديانلهدموسيلةخيرنْا

(r

(0

(6

.(081)صسنقرطالعفوعبدداودتألف:الماسونيةالعالميةلليهوديةالخعةالقوى:ينظر

14قتيةدار،ثانية.!،(63-61)صحمادةعمرلحين،ماسونيةشهادات:تراجع . r-من:نقلاَم1983هـ

.(13)صالقاهرةبأصولماجير-مال!إلاميزانفىالعالميةالماسونية

وهبةمكتهبة،ثالئة.ط،(9-8)صالبهىمحمدللدكنور/المعاصر،المسلمالثابإلىرسائلخص!:ينظر

.م9771أغط!هـ-؟397رمضانر!م،بالقاهرة

.243صالقاهرةبأعولماجتير-الإعلاميزانفىالعالميةالماسوية

.بأسيوطالأزهرجامعةفىع-والدعوةالدينأصولبكلية

.251صوالأديانالإنانمنوموقفهاالعالميةالماسويخة
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تفتحىرخ!الاالأديانتزيفالتىالماسونيةوأن،سليمانهيكللبناةالروحانيينالأبناء-اًعم

.وانتصارها")1(اليهوديةلإعلاءمصراعيهعلىالباب

لم!انالماسونى"إن:واليهوديةالماسونيةبينالصلةمبينًاإنجليزىمحرروكتب-

عبرقدفينامحاكمرئيسزنكر""هولتوإن"متهؤدرجلأنهإلا،بالولادةيهوديًّايكن

.اليهود")2(منواثنينمائةفينافىالمائةالماسونيينبين"إنقائلأ:بسخريةالرأىهذاعن

الثاني:الدليل-ب

فىالصادرةالماسونيةالمعارفدائرة"قالتقائلاً:عميرةالرحمنعبد.ديسوقه

بالفعلوهواليهود،لهيكلرمزًامحفلكليكونأنيجب:م6190سنة"فيلادلفيا"

للعاملتجسيدًاماسونىوكلاليهود،لملكممثلأكرسيهعلىأستاذكليكونوأن،كذلك

.(3)"اليهودى

الثالث:الدليلجص-

-ونشرهالبحوثمجمعطبعهوالذى-نسب"والماسونيةالبهائية"بينكتابأورده

منها:،الماسونيةوبينبينهابالعلاقةتصرح،ملزمةصهيونيةنصوصًافذكر

إلىفيهنصلالذىالوقتيأتىأن"إلى:"صهيونحكماء"بروتوكولاتفىجاءما

أنحاءجميعفىالأحرارالماسونيينخلاياونضاعفننشىأنسنحاول،السلطة

.(4)"العالم

غيرإلى("البروتوكولات")ْنفسمنآخريننصينصالحالدينسعد.دوأضاف

(3

(4

-ofصالماسونيةأسرار vr.بتصرف

.74صالسابق

.بتصرت(27-26)صعميرةالرحمنعبدللدكتور/منها،الإملاموموقفالمعاصرةالمذاهب

النصوهذا...البحوثمجمع.ط،(32)صالبدرىاللهعبدإبراهيملمحمدنسب"،والماسونيةالبهائية"بين

خليفةمحمدترجمة،(23ه)ص،صهيونحكماء"بروتوكولاتمنعرالخاصالبروتوكولفىورد:المذكور

.م)9v1التراثدارorb،التونسى

علىيراجعالرابعالبروتوكولفىالثانىوالنص،عثرالخامسالبروتوكولفىورد-النصينمن-الأولالنص

،المعاصرةأثوابهافىوالماسونية،177ص،236صالتونسى:ترجمة،صهيونحكماء"بروتوكولات:الترتب

.18صصالحالدينسعدللدكتور/
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.(1)الصهيونيةوبينالماسونيةبينالعلاقةلبيانالأزهريةالردودقدمتهاالتىالأدلةمنذلك

الماسونية:طبقات-5

العالمية،باليهوديةلعلاقتهاكشفهبعد،الماسونيةحجبمخترقًاشوطاالأزهرويقطع

وغايةمحددهدفقسملكل،ثلاثةأقسامإلىنفسهاقسصتوأنهابدرجاتها،ليعرث

معلومة:

كونية.ماسونية-!.ملوكيةماسونية-ب.رمزيةماسونية-أ

:""العامةالرمزيةالماسونية-أ

طقوسهافىالمتداولةرموزهالكثرة؟رمزيةلهاقيل:سمكاللهعبد.ديقول

التوارةذكرتهمماواقعةأوحادثةإلىيشيرفيها،رمزكلأنوالغريب،الوضعية

."الصهيونيةلا

الشعوبجميعمنومللهمأديانهماختلافعلىكافةللناسلأنها؟عامةوسميت

.(3)درجةوثلاثونثلاثالغال!فىفهىالطسقةهذهدرحاتوأما،(2)لأءو
3..

))مبتدئا"،العضويبدأ"الرمزية":الماسونيةهذهوفىقائلاً:منصورعابد.دويكمل

ثمالمحمرم""الأستاذدرجةإلىثم"الأستاذ"درجةإلىثم"شغال"إلىبعدهايتحولثم

1,-اوهو"الأعظمالمحترم"الأستاذدرجةإلىيصعدبعدهاثم،الوردىبالصليبيتوشح

الأعظمفالمحفل،إقليمىنظام"الرمزية"الجماعاتلهذهالمحفلىوالنظام،33درجةعلى

محافلعدةيتبعهكانالمحفلوهذا...المصرىالأعظمالشرقمحفليتبعهكانبفرنسا

والمحفل،الماسونىالثالثالمحفلبمصريتبعهكانالتركىوالمحفل،المصريةالمحافظاتفى

يراجع:(1)

.(272-267)صطميمةالرحمنعدصابرللدكتور/،المجهرلالعالمذلكالماسونية-أ

-%24,,,901،65،66)صسمكعلىاللهعبدللدكور/،الاملاميزانفىالعالميةالماسوية-ب YrA).

.(59-53)صعابد،منصورعابدللدكتور/،والأديانالإنانمنوموقفهاالعالمةالمامونيةجص-

.(62-هه)صالرحمنعدالمهيمنعبدمحمدللدكتور/،تحليلةدرامة:المامونية-د

(Y)وقد،تمرف(139-138)صبالقاهرةوالدعوةالديناصولبكليةماجتير:الامملامميزانفىالعالميةالمامونية

I.)صفىوالثلاثيناللاثاللرجاتهذهذكر f I - I i).

14.)صالابق:3(يراجع) 1-1f).
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عدةعلىيشرفكانالذى،المصرىالوطنىالاكبرالمحفليتبعهكانبإنجلترا،الأعظم

ببعضهاتتصللاله!انجلترا،وفرنساتركيافىالمحافلوهذه،المحافظاتفىماسونيةمحافل

.البعف!)1(

الطبقةهذهعنالكشففى-اللّهرحمه-صالحالدينسعدالدكتور/ويزيد

هدفها:أنفيذكر"الرمزية"الماسونية

علىوالتعرف،الدولعنوالاقتصاديةوالاجتماعيةالسياسيةالمعلوماتجمع-أ

تافهة.كانتولوحتىوصغيرةكبيرةوكلوأفكارها،،أحوالها

المرموقة،المراكزوأصحابالوجهاء،منالعامةالخدمةبشعاراتالمخدوعينضم-ب

المعلوماتمنأكبرقدرًاوإعطائهالعليا،الدرجاتإلىلترقيتهمنهميصلحمنانتقاءثم

.(2)والمسؤوليات

فانه،33الدرجةوهىالا!عظم،ذاتس"الا"درجةعلىالطبقةهذهفىالعضوحازوإذا

الماسونية.طبقاتمنالثانيةالطبقةوهى،(3)الملوكيالعقدفىعضوًايكون

الملوكية:الماسونية-ب

تعتبرالفرقةهذه،الملوكىالعقدأوالملوكية"الماسونية:طعيمةصابرالدكتور/يقول

أعضاؤهاكانوقدودفا،لحفاصهيونيةماسونيةولكنها،العامةالرمزيةللماسونيةمتممة

اللياقةبابمنأخيرارئىولكن،سواهمأحدولاالصهيونييناليهودمنسبقفيماجميعًا

33درجةعلىالحائزينالأعاظمالأساتذةزمرةفىأيفئااليهودغيرقبولالسياسةوخبث

سياسيةأواقتصاديةأوأدبيةأومادية،الماسونيةللعشيرةجليلةخدماتأدواممن،الرمزية

الرفيقمرحلةوهىمراحلهايتعدواألاعلىوذلك،الملوكىالعقددرجةعضويةفى

.(4)"العظيم

وتاخير.بتقديم(IA-67)صوالأديانالإنسانمنوموقفهاالعالمةالماسونية(1)

.27ص،صالحالسيدالدينسعد/للدكتور،المعاصرة(ثوابهافىالماسونية:ينظر(2)

.(68)ص،الإنانمنوموقفهاالمالمةالماسونية:ينظر(3)

الماسونية:أيضًاوينظر،ييربتصرف،(013-129)صطعمةعابرللدكتور/،،المجهولالعالمذلكالماسونية(4)

.134صسمكعلىاللهعبدللدكتور/،مال!إلاميزانفىالمالمة
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الملوكى،العقدوْا،الملوكيةبالماسونيةالطبقةهذهوتعرف:منصورعابد.دويضيف

"العقدجملتهممنيكونونأعضاءهالأن؟"الملوكيالعقد"محافلمحافلهاعلىويطلق

،و"عزرا،)3(دانحميا")2(،!"بابل")1(فىاليهودىالسبىأبطالإلىيرمزالذى"الملوكي

*"(4)0(5)
همعيرو،سعيوةو

أنه:فيذكرالطبقةهذههدفبياننحو-اللهرحمه-صالحالدينسعد.دويتجه

.(6)"الكبرىإسرائيلدولةوإقامة،سليمانهيكلبناءإعادةعلى"العمل

"الرفيع"درجة:الطبقةهذهدرجاتمنأن:علىبالتنويهسمكاللهعبد.دويختم

.(7)الكونيالمحفلفوقهادرجةوهى

الكونية:الماسونية-ب

الطبقة:هذهعن-نقلهفيما-سمكاللهعبد.دأيضافيقول

ولا،العالمفىالماسونيةاليهوديةالمحافللجميعالسلطاتومدار،الهرميةالقمةوهى

العقدمحافلرؤساءمنأعضاؤهاإلااللهمأحد،رئيسهايرفولاأحد،مقرهايعرف

الفرقةهذهأصحابويطلق،"إسرائيلأبناء"رابعيهوذابنىمنيهودوكلهم،الملوكى

وعلىصغارًا،عميانًا:الرمزيةالطبقةعلىفيطلقون"الأعمى"لقبسواهمماعلى

.(A)كبازاعميانًا:الملوكيين

(3

(5

(6

(v

(8

وأحرقها،ودمرها"أورضليم"مديةعلى"بختنعر،أغارحيث،م.ق586عامكان"البابلياالاْثرأوالبابلىالسبى

أسرىمنهمالباقينواستاق...اليهوديالثبهذامنالكثيرةالآلافوقتل،بالأرضوسواه،الهيكلأحرقثم

حجازىاللهعوضالدكتور/اشاذنالفضيلة،والاسلاماليهوديةبين:الأديانمقارنة:يراجع8"بابلمملكتهإلى

.م1993-ـه141،بالقاهرةالمحمديةالطبهاعةدار،4!،(122)ص

إصحاحْا.عرثلاثةوعددهنحيما،سفرعاحبأحكليا،ابنهونحميا:

."30آيةالتوبة"سورةالكريمالقرآنفىالمذكورعزيروهولليهود،التوراةكتبالذىالوراقعزراهو

هامش،عابدمنصورعابدللدكتور/،العالميةالماسونية:ينظر-اللامعليه-موسىسيدناقىنونبنيوشع

.(69)ص

.OA-1A)ص،والأديانالإنسادمنوموقفهاالعالميةالماسوية

82ص،عالحالدينسمدللدكتور/،المعاصرةأثوابهافىالماسونية

.(13ه)ص،الإسلامميزانفىالعالميةالماسوية

.(07)صالابق
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وورثةإسرائيلحكماءتضم-الكونيةالماسونيةأى-وهى:منصورعابد.دويكمل

اليهودعلىيعودتصرفًا(1)الشروقطريقعنبالمحافليتصرفونالذينوهمالسر،

.(2)"بالمصلحةوحدهم

اليهودىالحلم"تحقيق:هوالكونيةالماسونيةهدفأنصالحالدينسعد.دذكرثمومن

.(3)"صهيونبنىجنسمنلملكالأمموإخضاع،كلهالعالمحكموهو،الأخير

غايةداوأماقائلاَّ:الطبقةلهذهأخرىغايةذكرقدسمكاللهعبد.دكانقبلومن

تحقيقفى،وغيرها"الرمزية،الماسونيةالمحافلكافةاستخدامفهى،الفرقةهذهأعضاء

.(والإخاء")4والمساواةالحرية:شعارتحتالصهيونيةالأغراض

زيفها.كاشفًا-والإخاءوالمساواةالحرية-الشعاراتهذهإلىالأزهريعرجوهنا

الماسونية:شعارات-6

"الماسونية::البحوثمجمعنشرهالذىنسب"والماسونيةالبهائية"بينكضابفىفجاء

،النفوسضعافعلىبهتسيطرماالخفيةومبادئها،البراقةالظاهرةأشعرتهامنلها

فمن...الشهرةوحب،العظمةبجنونوالمرضى،الإيمانوعديمى،القلوبومرضى

أخاذةبراقةكلماتوهىالإخاء"؟-المساواة-!الحرية:كلماتالزائفةالمعلنةالشعارات

الكلماتهذهوراءالتطبيقفىالمرةالحقيقةلكن،السذجمنالكثيرتستهوى،جذابة

حقكلماتأنهاوتؤكدمعناهاوتفقدها،ةمثَالاالجمعيةهذهزيفتكشفالكبيرةالعزيزة

.(ْ)"باطلبهاأريد

إلاهوما،شعاراتمنلسانهمعلىجاءفما:بقولهذلكمنصورعابد.دويؤكد

.(28)صالدينسعد.د(3).(7.)صعابد.د(2).الرنييةالمحافلأى(1)

الدينسمدالدكتور/أنبالذكروجدير،133ص،سمكاللهعبدللدكتور/،الإسلاميمزانفىالعالمةالماسونية(4)

لاالرمزيةالطقةأفرادأنالماسونيةتنظيمات"من،29ص8المعاصرةأئوابهافى"الماسونيةكتابهفىذكرصالح

لأن؟الكونيةالطبقاتعن!ئيئًايعرفونلا-الملوكيةالطبقة(ى-وهؤلاء،الملوكيةالطبقةأفرادعنشيئَايعرفون

أحدهميرىلاحتىالوجهتغطى"كمامات"الأعضاءفيهايبىالعليا،المستوياتعلىتتمالتىالاجتعاعاتمعظم

ذلك.تؤيدعورة86ص"245المنطقةفىةينو!املا"كتابهفىاللهعبدإملامأبولروقداهـ.،الآخر

.(28)صالبدرىاللهعد)براهيممحمدللأشاذ،نسب"والماسويةالبهائية"بينتنظر(5)
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إليهذهبناماصدقولتاعيد،قديمنفاقالشعاربهذاوخداعهمتضليلهم،وتضليلخداع

"صهيونحكماء"بروتوكولاتكتابهمفىجاءماالزائفالمعلنالماسونيةشعاركذبمن

انفكتماكلماتوالإخاء،والمساواةالحرية:الناسفىصاحمنأولقدئما"كنا:نصهما

،الشعاراتهذهحولمكانكلمنمتجمهرةجاهلةببغاواتالحينذلكمنذترددها

.(1)"الحقيقيةالشخصيةحريتهمنالفردوحرمت،نجاحهمنالعالمبتردادهاوحرمت

:فيقولالشعاراتهذهرفعمنالماسونمبتغىمبيناصالحالدينسعد.ديكملوهنا

إلىتهدفكانتوإنماحقيقتها،تطبيق،الشعاراتهذهرفعمنتقصدتكنلمفالماسونية

اليهودوأنخصوصًا،وغيرهماليهودبينوالحواجزالفوارقتذويب:منهاأخرىأهداف

بسببوذلك،بالمجتمعاتبالاختلاطلهميسمحلا،الناسعنمعزولينيعيشونكانوا

إلىالدخولفرصةأنفسهميعطوالكى؟الشعاراتهذهفرفعوا،الذميمةأخلاقهم

.مقدراتها)2(فىوالتحكم،المجتمعات

:حدةعلىشعاركلتفصيلأ،هذهالماسونيةالشعاراتالأزهرويناقش

:""الحريةشعارهمففى

تعنى:عندهم"الحرية"بأنيشهدالماسونيةواقعأنسمكاللهعبد.دذكر

الغرائز.لههاطلاق-ب.الحريةعدم-أ

عنالنفسضبطأولأ::يشملمميزًا،طابعَاالماسونيةواتعفىتحملالحرية:فيقول

المظلمة.والحجرات،المغلقةالغرففىيدورعماالأفواهوتكميم،بالأسرارالبوح

ومخبيب،تمزيقشرالعفةوتمزيق،الجنسفوضىونشرالغرائزإطلاقئانيًا:ويعنى

.(3)ممارستهإلىأحبكانوبشاعةسفالةالمنكرازدادوكلماالمنكر،

ينظر:،الأولالروتوكرلفىيوجدالنصوهذا،(52-51)ص،رالأديانالإنانمنومرقفهاالعالمةالماسونية:ينظر(1)

.الأولالبروتوكرل،16؟ص،اترنيخليقةمحمدترجمة،"محهونحكما.وبروتوكولاتايهردىالخطر8

.(03-29)صصالحاليد1لدينسعدللدكشور/،المعاعرةأ*لوابهافىالماصنية(2)

.(218)ص،سمكعلىاللهعدإعداد/،بالفاهرةالدينباصولماجتير-الاملاميمزانفىالعالمةالماسرنية(3)
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لا"غراضتسخرفكرةمجرد،الماسونى"الحرية"شعارأنفذكرمنصورعابد.دوأما

،فكرةبل،حقيقةليستالسياسيةالحريةةإن:نصهماالأولالبروتوكولفىجاء:فيقول

طعمَافيتخذها،ضروريةتكونعندما،الفكرةهذهيسخركيفالإنسانيعرفأنويجب

يسيرةالمشكلةوتكون،لهمنافسسلطةينتزعأنتررقدكانإذا،صفهإلىالعامةلجذب

."الحريةبأفكارموبوءًاالمنافسكانإذا

الحريةإنحيث،المعلنةالماسونكتبفىجاءلماالنمتفنيدهذافى":بقولهويعلق

.(1)"ءابوالحريةوأنالغوغاء،لجذبوطعم،لأغراضتسخرفكرةمجرد

كشعار،الماسونيةرفعتهاالتىالحريةقائلاً:تجليةالأمرصالحالدينسعد.دويزيد

الماسونىالمحفلاْعضاءأحد"رشو"يقولكانكما،الحقيقيةالحريةمنهاالهدفيكنلم

وألاَخر،إنسانيخضعألافيجبذلكوعلى،بالطبيعةأحرارالناسكل"إن:الفرنسى

."حكمهفىاَقحلنفسهينتحل

عنالنظربصرف،حريتهعنيبحثفردكللأن؟المجتمعيتفككأنذلكومعنى

.الاَخرين)2(حرية

:فيقولالرحمنعبدالمهيمنعبدمحمدالدكتور/ويضيف

تؤولأنبعدمخططاتهممنأنفسهميحذرونأنهم،وخداعهمخبثهميكشفومما

تكونأنيجببل،الساذجالمعنىبهذاالحريةاستخداممن-اللهقدرلا-إليهمالسلطة

ذلكعلىيدل"الحرية"لقيمةالمفضوحالمفهومذلكمنتمافاالنقيضعلىالأفرادمعاملة

وقوةالطبيعةقوةحتى،القوىكلمعنزاعفىبالمجتمعتزجالحريةكلمة"إن:قولهم

الحريةكلمةنمحقأن-السلطةعلىنستحوذحين-علينايجبأنهفىالسببوهو،الله

.(3)"الإنسانيةمعجممن

.(215)ص،نمورعابدللدكتور/،،والأديانالانانمنوموقفهاالعالميةالمامونية(1)

اللهعدمحمدالأستاذ/أيغا،ذكره،روسو،إلىالمنسوبالمذكوروالنص،(31)صالمعاصرةأثوابهافىالمامونية(2)

.(201)ص"الهدامةوالحركاتالريةالجمعياتخل!اق5:كتابهفىعنان

فىوردوالنص،(13.)صالرحمنعبدالمهيمنعدمحمدللدكتور/،وتحليلدرامة:الماعوية:تنظر(3)

.صهيرن،حكماءوبروتوكولاتالهودىالخطرآ:كابمن،(176)ص،الثالثالروتوكول
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الحريةقيمةمنللاستفادةالدقيقةالضوابطيعرفونالماسون:يقولحينماذلكويؤكد

والبلدانالحكوماتتقوموأنضرر،للحريةيكونألأَ"يمكن:يقولونفهم،كاملةاستفادة

وخشية،العقيدةعلىمؤسسةكانتالحريةأنلوالناسبسعادةضارةتكونأنغيرمن

."الإنسانيةالأخوةوعلى،الله

ناحية،منالخبيثهَأغراضهمإلىللوصولجسرًاالحريةمناتخذواالماسونلكن

.(1)أخرىناحيةمنالماسونيةإلىالدعايةوسائلمنووسيلة

نفسها:علىالماسونيةشهادة.

الماسونية،الحريةمن-الزائف-الحقيقىللغرضالشريفالأزهربيانوأختم

إشاعة:"الحرية"منتريدالماسونيةأنتبين-مكاريوس-الماسونيةلقطببكلمات

مقام-!فىسول!اكمأوردفقدودينيًّا،وأخلاقيًّاوثقافيًّااجتماعيًّا:الناسبينالفوضى

البريطاني-العموملمجلسرئيسًاكانالذى-"جلادستون"دكلمات-والثناءالاحتفاء

وحر،نفسهفىحرفالإنسان...":مفادهماالشهيرغلادستون"قالقائلاً:،الحريةعن

.(Y)يشاء"كماآلهةويعبديشاء،ماويتكلميشاء،مايكتبأن

:""المساواةشعارهموأما

بقوله:دحضهمنصورعابد.دفيبدأ

:-3الكرثالقرآنتحدثكما-القائلونوهمكيف،بالمساواةأبدًااليهوديرضىهل

.(64:)المانده(00.ٌةَلوُلْغَمالفَهذَيالْيَهُودُ!وَقَالَتِ-أ

.(181:عمران)اكل(000ُءاَيِنْغَأوَنَحْنٌَريِقَفَهَّللاإِنَّ!-ب

.(7:)المنا!ون!...يَنفَضُّواىَّتَحِهَّللاِلوُسَرعِندَمَنْعَلَىاوُقِفنُتلا!-ج

.(75:عمران)اكل(00ٌليِبَسَنيِّيِّمُألايِفعَلَيْنَا!لَيْسَ-د

البروتوكولفىوردالمذكوروالض،(\rr-)32)صالمهيمنعبدمحمدللدكنور/،وتحليلدراسة:الماسونيةتنظر(1)

."...توكولاتوبرلِياليهودى"الخطركتابمن،(177)صينظر،الرابع

من(3ه)صفى،هذاجلادستونبقولايفئامكاريوسونوه،(34-33)صمكاريوسلاهين:الماسونيةبادَالا(2)

.الكتابهذانفس
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ماالماسونيةذكرتهفما،الخلقمعولا،تعالىالخالقمعلابالمساواةيرضوالمفإنهم

.جمعيتها)1(إلىالدعوةأساليبمنوأسلوبمغالطةإلاهو

إذاقائلاً:الماسونيةواقعخلالمنالدحضفىصالحالدينسعدالدكتور/ويزيد

ينضمألاعلىتصرفلماذا،التفرقةوعدمالجميعبينالمساواةإلىتدعوالماسونيةكانت

.؟خاصةبمواصفاتيختارونالذينالقومعليةإلاإليها

تنطبقلابحيثشروطا-19القرنأواخرفى-المصريةالمحافلبعفسوضعتلقد

.(2)المساواةإلىلاالطبقيةإلىدعوتهاأنعلىيدللما...والوجهاءالأغنياءعلىإلا

مساواةبهايقصدلاالمزعومةفالمساواة:يقولحيثالمهيمنعبدمحمد.دويكمل

أما...ومنزلتهومكانتهاليهودىقدرمنترفعسوف،المساواةكانتإذاإلا،بغيرهاليهودى

.(3)خلإ...بهائمعبيدوغيرهمالسادةهماْنهمعندهمشكفلا،والماسوناليهودانتصرإذا

نفسها:علىتشهدالماسونية.

شاهينذكرهماواقعتينأسوق،بالمساواةالماسونيةمناداةزيفبيانختاموفى

:وغيرهالماسونىبينالمساواةوعدموالتفرقةبالحيفتشهد،نفسهمكاريوس

الأولى:الواقعة-أ

وقاطعالماسونى"الأخعنوانتحت"الماسونية"فضائلكتابهفىمكاريوسفيقول

ليلةفىالمتحدةالولاياتإحدىفىمسانرًاالماسونيينالإخوةأحد"كان:نصهما"الطريق

سمع،قاصفوالرعد،كالحوالظلامطريقهيجسكانوبينما،الزوابعكثيرةالمطرشديدة

قبيح،القامةطويلبرجلواذافالتفت،روحكوإمامالكفإما،قفقائلاً:يناديهصوتًا

فلما،منهيدنووهو،إليهمصوبةبندقيةوبيده،والقساوةالفظاظةسماتعليهالمنظر،

غيه،عناللصيرعوفلم،ليتركهيلاطفهالأخفأخذ،عليهالسؤالكررإليهاللصوصل

وتلفظمستنجذا،صاحالنجاةمنيئسفلما،سلبهقاصدًابعنقهوأمسكعليهأطبقبل

.(05-49)صوالأديانالإنسانمنوموتفهاالعالميةالماسونية:ينظر(1)

.بتصرف(31-30)صصالحالدينسعدللدكتور/،المعاصرةأثوابهافىالماسونية(2)

.(136)صالمهينعبدمحمدللدكتور/،وتحليلدراسة:الماسونية:ينظر(3)
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اللم،يدمنالبندقيةسقطتوللحال،الماسونالإخوانعندالمعروفةالاستغاثةبكلمة

ولمالماسونىأخاهتاركاوعاد،ذنبىاغفرالأخأيهاقائلاً:ذراعيهإلىالماسونىالأخوضم

...بضريمسه

علىواطلع،شبوبيتهمنذالماسونيةإلىانفممقدكاناللصهذاأنريبولا

كانماكلومعاًّصلفصار،وآدابهأخلاقهفأفسدوابعفالأشقياءعاشرثمأسرارها،

عندالليلمنالمدلهمةالساعةتلكفىانتبهلأنهبضر؟أخاهيمسلمالشقاءمنعليه

وقتإخوانهيساعدأنوهىحلفها،التىالمعظمةاليمينتلكإلى،الاستغاثةلفظةسماع

.(1)،بيمينهيحنثنْافأبى،الشدة

الثانية:الواقعة-ب

:الموتمن"النجاة:عنوانتحت"الماسونية"فضائلكتابهفىمكاريوسأيضايرويها

مافيقول،إخوتهنحوواجباتهعإلىاللصوأكبرنبهتالماسونيةالاستغاثةإشارةأنكيف

فى"لويس"سانتمدينةمنكاروثر""جورجالفارسللأخالحادثةهذه"جرت:نصه

فأرسلتنى،المتحدةالولاياتقطاراتشركةفىمستخدفاكنت:قال،المتحدةالولايات

سنةسبتمبر24فىفسافرتأذمازوري"بولايةستي""مايكنفىلهابمهمةيومَاالمذكورة

41 Alمحطةفىلعبتقدالنارشاهدناحتى"سنتراليا"مدينةنصلولمقطار،فىم

ثم،الوقوفإلىفاضطررناوالحديد؟الحجارةمنأكمةالقطارواعترضالحديد،السكة

الرصاصبإطلاقالمسافرينوابتدروا،الفرساناللصوصمنعددالقطارعلىهجم

أحدمنفوقع،اَصخشعرثلاثةورائىيزللموكان،إلىالدوروصلحتى،عليهم

صوبأوامرهأتممكنتوبينما،سرجهبمؤخروأربطهأرفعهبأنفأمرنىعرداء،اللصو

ليقتلنى.مسدشاإلى

كموقفى،موقفهكانمنبالفىيخطرالذىوماحينئذِ،حالتىكانتكيففتصور

زعيم"أندرسن"بيلورآهاأبديتهافلما،الماسونيةالإشارةإبداءإلىدفعنىدافغاكأنئم

مصر-بالقامرةمدبولىمكتبة،أولى.ط،(24)صمكاريوصثاهينتاليف:الماسونبةفضائل(1)

.م؟994-ـه1414
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عنترجلثم،محالةلاقتلتكوالا،تقتلهأنإياك:اللصبذلكصاح،اللصوص

لخلاصناسبئاكانتالتىالماسونيةشاكرينعشرالثلاثةوعنعنىوعفاوصافحنى،جواده

.(1)الموتمن

.الماسونبهاتظاهرالتى"المساواة،زيفجلاءفىيبينانوالنصان

"الإخاء"::الثالثشعارهموأما

قائلاَ:سمكاللهعبد.دأيضًازيفهفيكشف

،الوئاملاالخصامعلىتبرهنفالوقائع،.سبقهعمايختلفلاأنهفالواقعالإخاء:أما

الوقائع:تلكومن،الاتفاقلاالاختلافعلىوتدل

الغمراوىسامىأمينالمقدمقولحدعلىالمفمحكاتمنوهى،الماسونيةالخلافات

مصر-العربيةالنهضةدار،أولى.كاط،(126-12عه)"إسرائيلاكره"لهذاكتابهفى

وصلتالتى-وإغلاقهاحفهاقبل-المصريةالمحافلبينالخلافاتيرىحين-م1964

أحمدالماسونىيقول.كما--المصريةالماسونيةالخلافاتوهذهوالتنابز،التقاطعحدإلى

السلفية-المطبعة.ط(3.)ص"الإنسانيةوآعالالماسونية"روحكتابهفىشادىأبوزكى

الوانرللأسفيدعومما،السابقةالماسونيةوروحيتفقمماليست،م1926هـ-1345مصر

قوله.حدعلى

فىأخواتهاإلىاهاَذعتبلومحافلها،المصريةالماسونيةحدعلىيقفالأمروليت

بينالتفرقةإلىوأدى،الإنجليزيةالماسونيةصفوففىوقعفالانقسام:المختلفةالعالمبلاد

المحفلبينماالشقاقعنفضلأ،م1739سنةفىالغربيةومحافلها،الشرقيةمحافلها

وتفاقم،ثانفرنسىأعغمحفلوكبإنشاء،الإنجليزىالأعظموالمحفل،الشهيرالتركى

1Y"tسنةفىالمحفلينبينال!زاع Aالصحف،فىعلنًابعضهمافىيطعنانأخذاحتى،م

الأستاذانتخاببسبب،الجرمانيةالمحافلبينم1755سنةفىوقعالذىوكالاختلاف

،ماسون:اللصوصأنتبلهوالذىالنصهذافىويلاحظ،(،8-57)صمكاريرسلاهين:الماسونيةفضائل(1)

اللصوعى!الماسونأخلاق،أخلاقمنبهافأنعم
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المحفلبينماطويلاَاستمرالذىالعجيبوالاستقلال،اًنمزسادالذىوكالنفور،الأعظم

وراءمنفكان،الأعظمإيرلنداومحفل،الأعظماسكتلنداومحفل،الإنجليزىالأعظم

الداخليةالخلافاتإن:القولوجملةبأسرها،البريطانيةالماسونيةفىالانشقاقسريانذلك

كتبهممنشتىمواطنفىالماسونبهااعترفبارزةسمةوخارجهاالماسونيةالمحافلداخل

.إخاء)1(لاشقاقأهلبأنهمأحدعليهميجنفلم،المنشورة

فىالملاحظ"إنقائلاً:وعفَق"الإخاء"عنلمكاريوسكلامًامنصورعابد.دزت!بل

.(2)!..الأديانووحدةالإخوانلوحدةدعوةأنهالماسونىالإخاءشعار

سلب-الماسونى-الإخاءمن"فالهدف:فقاكصالحالدينسعدالدكتور/وأما

الوطنىالشعورمحوبعد،الماسونيةالأخوةبرابطةوربطه،وعقيدتهوجنسهوطنهمنالمواطن

.(3)الوعقيدةهدفًاالإسرائيلىالقالبهوجديدقالبفىيصبّلكى؟القوميةوالنزعات

أفرادبأنمتعللاً،الأديانتوحيدإلىمكاريوسشاهيندعوةخبثظهرثمومن

هذهلنايعرفواأنالدينبخَدمَةأجدركان"فإنه:قالحيثواحد،الإخاءفىالإنسانية

إذافإنه،المقدسهذامبدأهالجمعيتناويشكروامعرفتهاحق-الأديانتوحيدأى-الخدمة

ينبغىلاواحد،الإخاءفىالإنسانيةفأفراد،واحدةبمخلوقاتهوعنايته،اواحدٌالخالقكان

.سابقًا(1)4(ألفناهلمافقطلمخالفته؟عليهونتعصب،أحدهمبهيأتىمانحتقرأن

لواء:المثلثلوائهابنشرالبشرشأنترفعأ!ريكافى"الماسونية:اًضيأقالوكذا

فشعار،(ْ)"...الدينيةالتعصباتبينهممنانتفتوقد..والسواء(.والإخاء)الحرية

.(222-221)ص،القاهرةبأصولماجستير،الإسلامميزانفىالعالميةالماسونية

.(51)صمنمورعابدللدكتور/،والأديانالإنانمنوموقفهاالعالميةةينر!املا:يراجع

الأخوةصمتوهو-ذلكيؤيدمماولعل،(32)صصالحالدينسعدللدكتور/،المعاصرةأثوابهافىالماسوية

"تاريخبكتابهوتخصيصهمالإسرائيلبينعنمكاربوسضاهينذكرهما-الإسرائيلىالقالبفىالماسويخة

علىنافتصفحاتفىوالإطراء،التقدي!صفاتعليهموأسبغكيلا،الأمداحفيهلهمكالحيثالإسراثيلين"

مصر-بالقاهرةمدبولىمكتبة،أولى.!،سول!اكملاهينالإ!رائيليين،!تاريخ:يراجعالمائين

.م1994-ـه1414
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هدمبل،الأديانتذويببل،الأديانتوحيد:ورائهمنالماسونيةقصدت،وغيره)الإخاء(

اليهودية.عداالأديان

النظرىالمنبرإلىأقربكانتالتى"المقتطف"،مجلةفىجاءنعئًاأسوقوأخيرًا

غيرعلى-المجلةنشرتحيث-(1)الباحثينأحدذلكذكركما-الماسونيةللدعوة

فيه:جاء"مساواةولاإخاء،ولا،حريةلا:الماسونية"فضائلبعنوانمقالأ-عادتها

إخوانًاأناسهايكونبأنتأمربأنهابقولهم-بالماسونيةأى-بهاالناسالماسونغر"وقد

الرفيع:لهيقولحينيغتبطوالوضيع،كصغيرهمكبيرهم،ومتساويينمتصادقينمتعاونين

أخى.يا

إدواردالملكبتأبينيحتفلالقاهرةفىطويلاً"يعشلم"الذىنيازىمحفلكانولما

"أخونا:يقوليؤبنوهوالأستاذكانحين،اغتباطأىمغتبطينالإخوانكان،السابع

."الملكلهالمغفورجلالةولا،ملكلاإدوارد"

ذاكرفيغا،باقِوالرفيعوضيعًا،باقالوضيع:وبالواقع،فقطبالكلامإخوانفهم

يمشىوذاكالقصور،أعلىفىيسكنوذاك،الأولىالطبقةتحتأى"البدرون"فىيسكن

بالدهس.بزمارتهالمشاةويذعرالعريضالشارعفىالسيارةيركبوهذا،رجليهعلى

،جَّذسلاالناسفتنتلهاشعارًاالماسونيةجعلتهاالتى"والمساواةوالإخاء"الحريةآيةإن

الأخيحسبونأنهموغرورًابهااغترارًاوزادهم،الإخوانسعادةالماسونيةفىأنفظنوا

عندولكن،والعدلوالحقالسلامتؤيدالماسونيةوأن،الماسونىلأخيهنصيرًاالماسونى

.أجوفالكلامهذاأنيظهرالتحقيق

سياسية،محمدةولاعظيمًاإِنسانيًّاعملاًمنهارأيناماالاَنإلىالماسونيةظهرتومنذ

.(2)"البشريللجنسنافعةخدمةولا

1993للكتابالعامةالمصريةالهينة.ط،(901)صمصر،فىالماسونيةآكتابهفىشلقعلىالدكقور/هو(1)

،189ص116المجلدمنالئالثالجزء:م0195مارسأولهـ-1369الأولىجمادى12عددالمقتطفمجلة(2)

.حدادنقولا:التحريرورئي!،نمرفارس.د،صروتيعقوب.دمؤسسيها
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الماسولْيةوجوهوتظهرْ،الزائفة.الماسولْيةالشغاراتحقيقيةسطوعفىتتجلىوبذلك

مقدمتهاولهْىماَربها.لبلوغ.مطية.اتخذتهاوالتى،الخادعةأرديته!عنهاوتسقط،الكالحة

عليها،رادأالصددهذافىآنجرالأزهر-شوطاسيقجولذا،...الأديانعلىالقضاء

الملاحظة.هْدهتسجيلعقيب،التاليةالصفحات،فئخداعهاوكاشفَا

الماسوئية:الشعأراتتخدبىجليل-عالم.

ىْهلهذهوأشبرتهاالماسولْيةذكرْكان..أشغرتها.ْىْهل-إلماسونيةخداعظهرفبعدما

الأستاذقالفقد،هعْصومىْهل.ليش.بهاظنحسقشيوفي.الأزهر،أخدمنْالثاء،معرض

الحليمعبدالدكتور/ذكرهكما-الدينأصولبكليةالأستاذأحمد)؟(حبيبمحمد

الأعضاء،قبولىْهل.يشترطونهاالتىالشروط:الماسونيةلهْى.ْألمفيزاتأهم-"منْ.محمود:

لمعرلهْةامتحانأداءفىإليهويطلبونكافلأ،تجرئابا!ب!ثنالاطالب-سيرةيتحرونفنراهم

بهاتنادىالتىبالمبادئللتمسكأستعدادهلمدىختبار1عبنفضلاَ،هتعْاجشواحتمالهدرجةْ

(2)"والمساواة.والإخاءالحرية:وهمه"الماسونية

*،ء-*ا*
قيةبم+ض

(1)

(2)

الثخعمادةعهدفىللكليةوكيلأئم،الدينأعولبكليةللتا!لخأمتادأعينأحمد:حيبمحمدا"لأسناذ

الأزهرجامعةرئ!حجازىاللهعرضاليئأمتاذىبذلكأخبرنىكمافاضلاْرجلأوكانْ،اللبانعبدالمجد

دار1ط(470)صالملمرن"الاخوانومدرمةالبناآحنكتابهفىضلبى.رؤوتالمرحوموصفهوقد،الأسبهق

وأغيرهم،وطنيةوأخلصهمتلخا،وأصدقهمخلفا،المعاصرينالمؤرخينأحنآ:نصهبمام1978بالقاهرةالأنصار

،هْنلارحمهأحمدحببمحمدالرقورالمملمالمؤرخ"يقول:(84)صالكتابنفىفىذلكقبلعنهوقالتدينًا"

.8....بالقاهرةالدين(صوللكلبةالأسبقالوكبل

عكتة.ط،(88)صها!محمودالحجعبدالدكتور/بقلم،يحىالواحدعبدأوجينوريهالملمالفيلسرف

.8الستيناتفىالطبعةأن"ويبدوالتاريخأوالطبعةرقمدونالمصريةالأنجلو
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!نالثانية*السألة

والأخلاقدليمانوالأهلِإلامنالماسونيةموقفيكشفزهرالأ

ثلاثة:مطالبوتشمل

الألوهية.منالماسونيةموقفعلىالرد:الأولالمطلب-أ

.الأديانمنالماسونيةموتفعلىالرد:الثانىالمطلب-ب

.والأخلاقالقبممنالماصونيةموقفعلىالرد:الثالثالمطلب-ج

الأول،لمصب

،لألوهيةمق،لماسونيةموقفعلىالردَ

الذى"الماسونيةأسرارةكتاببئن،الإلهمنالماسونلموقفرهز"الابيانابتداءفى

فيه:جاءحيثكلامها،خلالمنالماسونيةإلحادالأزهر،مجلةنشرته

للقناعةالطبيعةوراءبمايتعلقماترك:القديمةالإسكتلنديةالماسونيةمبادىْ"من-1

.(1"الشخصية

تعضبرالتى"لييج"مديضةفى،م1865سنةفىانعقدالذىالطلابمؤتمروفى-2

2أرج"لافالمشهورالماسونىأعلن،الماسونيةالمراكزإحدى Argeالطلابفى،"!سال

علىالإنسانيتغلبأن"يجب:قائلاًونرنساوانجل!راوروسياوأسبانياألمانيامنالوافدين

.(3)"كالأوراقويمزقهاالسماواتيخرقوأن،عليهالحربيعلنوأنْ،الإله

الحائزوهو-العظامأساتذتهمأحدوقالةالصوافمحمودمحمدالشيخويضيف

قبيحكلالماسونىقلبفىنسحقأنعلينا"إنالماسونىالعالمنشرةفى-33درجةعلى

.(3)"رشلاسوىاللهوليس،اللههوالفظيعالقبيحوهذا،وفظيع

:اْضيأوينظر،32صهـ،041هالقعدةذىلعدد,nالأزمجلةهدية-أتلخانرفتجوادللجنرال،الماسونيةأسرار(1)

.214ص1عدد،طنطاأصرلبحوليةبحثطه)براهيمالعيدللدكتور/،)!لامىنظورمنوالعالمالماعريخة

.46صالماسونيةأسرار(2)

.021صالموافمحمودمحمدللأصتاذ،الاسلاممافحةالاممتهعماريةالمخططات(3)
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الشرقمحفلمقدملادلبس"!وقال:الرحمنعبدالمهيمنعبدمحمد/دويزيد

الأنبياءسقوطنشاهدأنيسرنا-الماسونيين-ونحنكاذبالإله:م1190الأعظم

.(1)!الكذبة

الماسونيةالمحافلكلبهتقللمالإلهوجحودالإلحادأنذكرالباحثينبعضأنعلى

.(2)طقفمنهمقسمبل

:،الماسونية"أسرارلكتاب3التقدليهامئ!فىجاءحيث،ذلكالأزهراعتمدوقد

خلافوهذا،دستورهمن"للكونالأعظم"المهندسكلمةمحاالفرنسىالأعظم"المشرق

.(3)"الإنجليزىالاكبروالمحفل،الفرنسىالأعظمالمشرقبينجوهرى

وجحودهإلحادهعدميزعمالذىالقسمهذاموقفأنبيق-رهزْالاأى-أنهبيد

:الوجودوحدةأو،الماديةوقواهاالطبيعة:بالإلهيريدونإذصحيخا؟ليس،للألوهية

للماسونيةالرسمىللمجمعالنهائيةاللائحة"تقول:قائلاًعميرةالرحمنعبد/دفينقل

الإله،بوجودالماسونقالوإن،الدينجوهرنكرانسوىالماسونيةليست:الهولندية

.واحد"كشىءوالإنسانالإلهجعلأو،الماديةوقواهاالطبيعةبهيريدونفإنهم

ذلك؟.يتمكيفولكن

.الوجود"؟"وحدةمنالضالةالفرقبعضبهنادتبمايؤمنونأتراهم

.؟محافلهمفىإليهاويدعون؟بينهمفيماأيقررونها...كانوإذا

.4A-44صالمهيمنعبدمحمدللدكتور/،تحليليةدراسة:الماسونية:يظر(1)

"كالمخرق،رفضهمنمنهمبل،المحافلجميعتعتنقهلم،الإلهوجود8إن:عناناللهعبدمحمدالأستاذذكرفقد(2)

بمرين:قسمينإلى،الحديثالحر"البناءالماسونيةنقمأذإذنفنتطيع،"الأعظم

.والدانماركوالويدوهولنداوأمريكاالعظهىبريطايافىالحرالباء-1

عرحوقدباري!،فىالأعظمالمرقهومحافلهوأعظمالكاثوليكيةالأممفىيغلبالذى"الأعظم"المرقوبناء-2

هذامحاخىذلكعلىطويلزمنيمضلمأنهبيد،اللهفىالاعمادالحرالباءقاعدةمنبان8الأعظم"المثرق

المهندسبأناعتقادهميعلنواأنأعفائهكلإلىطببل،الأعظمللمهندسإشارةكلوأغفلمبادئهمنالنص

خرافة.وحديثخيالأإلاليرر"الله،،الأعظم

.401-001صلعنان،الربةالجمعياتتارلخ:يراجع

المترجمين.مقدمة11صهاث!الماسونيةأسرار(3)
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"السركتابفىشيخولويسالأبذكرهوالذى-اْيدينابينالذىالنصإن

لا،أزلىروحهونحيابهالذىالروح"إن:النميقول،ويوضحهذلكيقرر-"المصون

الكلتملك،مقدسةوحدةالواسعالعالمفىفإن،اًّيدرفوجوذاولا،زمانانقساميعرف

جنسمنوالإنسان،اللّهنحنولذا،واحدةواكة،واحدةسلطةإلافليس،وتسوسهم

الذىالكلنؤلفالبشرفنحن،منقسمغيروالروح،اللهروحمنالإنسانوروح،الله

هـ..أ"اللهنحنالوحىهذاإلىيرجعشىءوكل،العظيمالكائنبهيقوم

:عميرة/دويعلق

.؟بالمخلوقالخالقأيتحد

.؟...تعالىبخالقهويتحد،مَلكيتهعنْكَلَملاو،إنسانيتهعنالإنسانأيرقى

الحقوصار،اًهلإكونهعنالإلهوخرج،الحقائقانقلابلصح،ذلكصحلوإنه

الحقائققلبإلىسبيلفلاواجبًا،المحالوصار،بعلمأحدوثقوما،اًّقحوالخلق،اًقلخ

.أبدًا

"البوذية"بهقالتالذىالشىءنفسفهوجديذا،ليسالماسونيةبهتقولماإن

.والإنسانالنّهبينفرقًاتجعللاوالتىقديمًا،

تعترضولمساكنًا،تحركلمالعالمبلدانمنكثيرفىالمنتشرةبمحافلهاالماسونيةإن

.(1)والقبولبالارتياحالبيانهذااستقبلتبل،الهولنديةالمحافلأذاعتهماعلى

جلى.واضحهوكماإذنفالماسونية

ننزعأنعلينايتحتم...":الرابعالبروتوكولفىجاء:البروتوكولاتمناًّصنويسوق

وضروراتحسابيةعملياتمكانهانفحعوأن،المسيحيينعقولمنذاتهااللّهفكرة

.!2)"مادية

العالمذلكالماسونية:وينظر،ه9-80صعميرةالرحمنعدللدكتور/منها،الإسلاموموقفالمعاصرةالمذا!(1)

.232-231صطعيمةصابرللدكتور/،المجهول

.(178)صالتونىخليفةمحمد:ترجمة،صهيونحكماءبروتوكولات(2)
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الا"لوهية،يجحدونلاأنهمزاعمينمنهاينفذونثغرةللماسونيدعلمالأزهرإنثم

سبحانهاللهبهايريدونوأنهم"الأعظمالكون"مهندسعبارةكلامهمفىوردبأنهمتعللين

وتعالى.

رحمه-الصوفيةالمحمديةالعشيرةرائد(1)إبراهيمالدينزكىمحمدالشيخفيقول

ال!ثنَةأوالكتابفىتردلمأسماءعليهنطلقأنيجوزفلا،توقيفيةاللهأسماءدا:-هّللا

وأالأعظمالكون)مهندس:الماسونقالكمانقولأنيجوزفلا،الكمالعلىدلتوان

.الاكبر(،)2(العالمىالرثيس

مقدمةفىيذكر"الأعظمالكون"مهندسالاسم"هذا:سمكالثهعبد/دويقول

إقرارالظاهرفىوهوتاَليفها،عنوانوفىلوائحها،صدروفى،الماسونيةأعمالكل

يلى:لماشكمحلالظاهرهذاولكن،إلهبوجود

المنزلة.الكتبفىذكرهوعدمالاسمغرابة-أ

الثهأمراقتصارظاهرهمنيفهمإذ؟النّهجلالفىالنقصمنالاسميحملهما-ب

.(3)"فحسبالكونهندسةعلىتعالى

:قالحيثأنفسهمالماسونخلالمنوفندهطعيمةالرحمنعبدصابر/دودحضه

1الماسونىالعالممجلةفىالماسونيةالمحافلرئيسيقولة AVAهذهإن:402صم

فهى،دينىأوفلسفىمذهبأدنىمنهايتألفلا،"الأعظمالكونمهندس"أىالعبارة

مؤمناسواء،المرشحينمنكاناًّيأمحافلنافىالدخولعنتصدولا،الكلذوقتوافق

.كافرأ"أوماديًّاأوبالله

!(الكونؤمهندساسم"إن:الماسونىالعالممجلةعننقلاًزعمائهممنآخرويقول

12/8/1القاهرةفى-اللهرحمه-ولد،المحمديةالعشرةرائدإبراهيمركىمحمد(1) Allالأزهرمنوتخرج،م

محىالفاضلللأخمقالهـ،1419شعبانعددالريفالأزهرمجلة:تنظر،م7/01998/1وتوفى،الشريف

.الأسنوىحينالدين

"مفاتح:بعنوانمقال(28)صم1975يناير-e)394الحجةذىعددالملمينالئانمجلة:الإسلاميةالرسالة(2)

بمصر.المحمديةالفيرةتصدرها،إبراهيمالدينزكىمحمدلثغ،،العقيدةأس!فى

0IAصالإسلاممزانفىالعالمةالماسونية:ينظر(3)
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يطلبفمن،المحسوسالعالمهذافوقكائناالإنسانيطلبفعبثا،مسمىبلااسمعندنا

صريحَا:نقولدعنابلعنها،خارجَاوليس،الطبيعةدائرةفىعنهفليبحث،اللاهوت

.(1)"اللههىالطبيعةإن

:الشيطاننعم!الشيطانوهوألا،الماسونيةاتخذتهالذىالإلهببيانالأزهروأختم

الماسونىالمحفلإلىم1889/7/14بتاريبئكتبهارسالةفىلابايك"الجنرال"يقول

نصه:ماالاكبرالأمريكى

تفصلنالانعبدهالذىالإلهولكن،ونعبدهباللهنؤمنأنناللجماهيرنقولأن"يجب

نأالعلياالاطلاعمراتبإلىوصلناالذيننحنعليناويجب،والخرافاتالأوهامعنه

.(2)،الإلههوالشيطانإننعم...الشيطانيةالعقيدةبنقاءنحتفظ

وأن..."الألوهية"منللماسونيةالحقيقىالموقفعنالمضللالزيفارتفعوبذا

وينكرهايجحدهامنسواءكلهمالماسونقبلمن"الإلهية"الحقيقةجحودهوموقفها

بإلحادهمإنهمإذ؟ذلكبخلافويتظاهريعلنثمسرأ،يجحدهامنأو،...علانية

عشرعالرابعالبروتوكولفىبهصرخواماوهو...الأديانعلىالقضاءيريدون

2ط،التونسىترجمةصهيونحكماءوبروتوكولاتاليهودىالخطركتابمن229-228

وإذ،الإيمانعقالْدكلنحطمأنعلينا"يجب:جاءحيث-م1977بالقاهرةالتراثدار

موضوعنا".فىهذايدخلفلنملحدينإثمارهىالمؤقتةالنتيجةتكون

.الأديانمنالماسونيةموقفلبيانآخرشوطقطعفىالأزهريبدأهناومن

ِألب+ِث؟َب

المعاصرةالمذا!أيضئا:وينظر،234صطعيمةالرحمنعدصابرللدكنرر/،المجهولالعالمذلكالماصونية(1)

النصينهذينسعكعلىاللهعد/دذكروقد،64ص،عميرةالرحمنعبدللدكتور/منها،الإسلاموموقف

المايونية:تنظر،29-26صشيخولوي!للأب8الفرمونشيعةفىالمصون"الركتابمنإياهماناقلأأيفئا

.180صممكعلىاللهعدإعداد،بالقاهرةالدينباصولماجستير،الاصلاميزانفىالعالمية

بيروت،النفاضدار،خامسة.ط،02صالطرنج،رقعةعلى8أحجاركتابهفىكارغاىوليام(2)

3.I RAr, i i?.
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الثانىالمطلب

الأدلإقمق،لماسونيةموقفعلىالأزهررد

ضدها،تريدبلتريدهالاهىخيرةطيبةأمورًايقدمالدينأنالماسونيةوجدت

والأنراد،المستقرةادةالمزالمترابطةوالأسرة،المتلاحمالفاضلالمجتمعيوجدفالدين

ولمجتمعهولأسرتهلنفسهالنافعالحسنةبالأخلاقالملتزمالمستقيموالشباب،الصالحين

.الأعراقطيبشعئايعددنمدرسةسيكنًاللائىوالشواب،ولأمته

الحضاراتويثمكلويوحدها،ويجمعهاالأء3يكونالذىهوالدينفإنكذلك

تريد-بيانهسلفكماالصهيونىالآخروجههاخلالمن-والماسونية،للأمامويدفعها

وتتحكمالعالملتحكم؟للصهيونيةالساحةلتخلووالحضاراتالأمممختلفعلىالقضاء

ويمنحهاالأمميصنعالذىالزاويةحجرلأنه؟الدينعلىالقضاءالماسونيةفهدفت،فيه

وربة،العلموصاحبة،الأممأعةوالإسلامالعرباْمةجعلالذىفهو،والقوةالعزة

المصريين،قدماءمنكلحضاراتعلىالظاهرةبصماتهلهكانتوالدين،والقلمالسيف

والفيلسوفالفرنسىالرحالةليقولحتىوغيرها،...القديمةوالصين،وآشور،وفارس

حياةفىعنصرأهموقتكلفىالدينيةالمعتقداتمن!تكون:لوبونغوستافالمؤرخ

.(1)!جديدةحضارةجديددينىمبدأكلمعوتولد...تاريخهافىثمومنالأمم

:الا"ديانمنالحقيقىموقفهافيبين،الماسونيةلزيوفكشفهالأزهريواصلهناومن

:-اللّهرحمه-البهىمحمدالدكتور/يقولحيث

.(2)"الدينروابطتوهينبهمأنيطممنالرهيبالسرىنظامهافى"الماسونية

الشرقأذاعهاالتىالرسمةالنشرةفى"جاء:الصوافمحمودمحمدالشيخويقول

بينناالحربعننتوقفأنيمكننالا،الماسون"نحن:أنفسهمعنقالوا،الفرنسىالأعظم

بمصر،،المعارفدار،ثانيةط،(157)صزعيترعادلترجمة،لربونغوستافتأليف،الأمملتطورالنفيةالنن(1)

.م1957

.21صالبهىمحمدللدكتور/،الهذامةالمذاهبومواجهةمال!الا:يراجع(2)
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نقفلأنبعدإلا،اًدبأنرتاحولنظفرها،أوظفرنامنمناصلاهن"ال؟الا"ديانوبين

المعابد")1(.أبوابجميع

للأديانالماسونيةمناهضةتبينعدةنصوصَافأورد"الماسونية"أسراركتابوأما

منها:

هى"الماسونية:256ص،م4190سنةالإيطاليةالماسونية"أكاسيا"مجلةفى-أ

.والتقاليد")2(والقومياتالأديانتناهضالتىالوحيدةالمنظمة

نحنبأنناننسىألا)ويجبا:م1911الماسونىبلغرادمؤتمرمضابطوفى-ب

مظاهرها")3(.علىالقضاءفىجهدًانألواألاوعلينا،للأديانأعداءالماسونيين

المؤلفاتذكرتهاللأديانعدائهاعنتكشفالتىالماسونيةالنصوصمنذلكغيرإلى

.(4)الأزهرية

لقبولالأولالشرطتجعلأنهامنالماسونيةزعمفما"الماسونية"أسراركتابوزثف

الاكبرالماسونىالمجلسمضابطمنفينقل،(ْ)وتعالىسبحانهاللّهعبادة:فيهاالطالبين

1سنةالفرنسى ARVينخرطالذىلأن؟الماسونيةالمحافلفىالمتدينونيقبلدالا:54صم

متدينًا،)6(.يكونلاالحقيقىوالماسونى،اًّرحيكونأنيجبالمحافلفى

أنه"الماسونية"أسراركتابيذكرإذ:الدينلرجالمحاربتهاعنالأزهرويكشفبل

.021صالصوافمحمودمحمدلليخ،الإسلاملمكافحةالاستمماريةالمخططات(1)

.42صالماسويةأسرار:ينظر(2)

.47صالماسونيةأسرار(3)

يراجع:(4)

.31-3.صالهلالبمجلةمقالالرباصىللدكتور/أحمد،الامملامعلىأخرىمؤامرةالماسونية-أ

.31-29ص،الدرىإبراهيممحمدللأستاذ/،نسبوالماسويةالبهائيةبين-ب

ص1عددطظاأصولبحولبةبحثطهإبراهيمالسعيدللدكتور/،إسلامىفظورمنوالعالمالماصونية-!

16rev- r.

.223صمنصورعابدللدكتور/،والأديانالإنسانمنوموقفهاالعالميةالماسونية-د

.7ه-74صالمهيمنعبدمحمدللدكتور/،تحليليةدراسة:الماسويخةهـ-

الفصل.صدرفىالأديانمنالماسونيةموقف:أيفئاويراجع،15صمكاريوسلاهين،الماسويةالآداب:ينظر(5)

.31صالرباصىللدكتور/،الإسلامعلىأخرىمؤامرةالماسونية:أيضصاوينظر،35صالماسونيةأسرار(6)
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نكتفىلاإننادا:021ص،م0190سنةالعالمىالماسونىالمؤتمرمضابطفىجاء

.الوجود،)1(منإبادتهمهىالأساسيةغايتناإنما،ومعابدهمالمتدينينعلىبالانتصار

:للأديانالماسونيةمحاربةأساليب

وتتلخمفى،الدينمحاربةفىوأساليبهاالماسونيةطرقكشفإلىالأزهروعرقَي

كتابفينقلستار،وراءمنمحاربتهبلبالعداء،المجاهرةوعدمالظروفبحسبالتلون

:م1921سنةفى5Pikkotالشهيرالماسونىألقاهخطابمنجزءأ"الماسونية"أسرار

احتاجإنعليهمبللاوغيرها،الدينيةالجمعياتصفوففىينفذواأنالإخوان"على

.(2)"للدينحقيقيةرائحةاَيةمنهاتشمألأَعلىالجمعياتتلكبتأسيسيقومواأنالأمر

وتتعددالماسونية"وتشكون:-هّللارحمه-الشرباصىأحمدالدكتور/ويقول

وليس،الماسونىللنفاقصورةأدهىتعطىفهى،والمكانوالزمانالإنسانبتعددمواقفها

"هورتر!المؤرخالكاتبيقررهاحقيقةهىبل،الماكرةبالماسونيةنلصقهعندنامنتجنيًاهذا

لهايطاليافرنسافىيراهافهوفيها،تنشأالتىالبلادباختلافتختلفالماسونيةأنيبينحين

الدينعلىقليلاَتحرصواْمريكاوألمانيا)نجلتراوفى،بهتجاهرالكفرفىعريقةوأسبانيا

منتخفف،والخيبةالفشلفيهتخافالذىالبلدفىوهكذا،الاجضماعيةوالآداب

.(3)"ًالثمالمشرقبلادفىنرىكما،للدينمحاربتها

قالهمانفهمأننستطيعالكلام"وبهذا:بقولهجعفر)4(يسرىمحمد/دويكمل

تختلفالأزهر،بلدمصرفىالماسونيةفإنالدينتعادىلاالماسونيةنْامن،مكاريوس

فىأقول-الدينتعادىلاالظاهرفىفالماسونيةوهكذا،...فرنسافىالماسونيةعن

تحببالماسونيةأنوهو،اًّماهأمرًاورائهامنالماسونيونيرنوفطنةوتلك-الظاهر

وهذه،البعضىبعضهمفىالمتعارضةوالفرق،المتباينةوالنحل،المختلفةالأدياناْصحاب

.48صالمامونيةأسرار(1)

.39صالابق(2)

صهـ،1397الآخرةجمادىعددالهلالبمجلةالثرباصىأحمدللدكتور/،الاسلامعلىأخرىمؤامرةالماسونية(3)

والفلفة.العقدةقم-بالقاهرةوالدعوةالديناصولبكبة(4)
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الوذهذا%شاعةإلىكثيرةأحيانفىوالا"مةألمجتمعقياماحتاجلهْربمااجتماعيةممدوحة

هذاعندالماسوليةتقفلا:لاْ"(1)؟ذحلا.هذاعندإلماسونيةتق!هلولكن،والحمت

الأديانتذويبوهىقادمةةوطخلْبسانمْ-ْدْشآ-الوقتبل-تقفْأنتريدولاالحذ-

هْدهزيفبمشفبلأيفخا،ْالأزهريقفولم،"الأديان"توجيدص!بمىتحتوهدمها

خطأفا.وبينولهْغدهاالدعوة

:الأديانْ""توحيد%لىالدعوةتفنيد

قولفىالمسيحىالطرفيجنغِ"ماذا:-الثهْرحمه-البهىمحمدالدكتور/فيقول

قيَكون(نُكلَهَُل-اَقثُمَّمِنْترابٍخَلَقَهُمَدآكثَمَكالفَهعِندَمجيسَىمَثَلنِإ،:-3الكرليالقرآن

المسيحىفهل.الطرف،للهابنًاأوإلفاوليسبشزإنسانألقرآدطنظرفىفهو،(59-:عمران)ا!

الأ"لوهية؟.وحدةولهْى،.عيسىبشريةفىالقرآنلتصديقاستعدادعلى

أدنىلهيكونأنعنيبتعدالمسيحبألؤهيهاعتقادهْعلىالمسيحىالطرفبقاءففى

ودينية.إيمانيةةوْحإ.فىيحه!ممحمدشيدناببرشالةالمؤمنسمععلاقةأدبْىأومشاركة

يجعلهاْما:اليهودمنالزعماءبعق!بفبلالتغيير،منغليهاطرأقدالتوراةكذلك

موسىْ.أبؤاحفى%نزل!بمماللنأس.وهدىنورَأتكونبأنجديرةغيرالاَن

منزلتهفىالقرآفي-منهماأىيساوقلا،هرْصاحفىوالإنجيلْحاضرها،فىفالتوراة

ىْمالمشتركالأساسدقْعيوالإسلإبم،والمسيحيةاليهوديةأتباعبينوالتاَحْي،ووظيفته

.(2أ"الإيمان

الأديادْ:محلتحلأنْتريدأنهامنالماسولْيةتتغياهْ!مالماسولْية""أسراركتابويبيًن

Sinbolismeعنفينقل 1922, p13-

المعابد،)3(.مقامْستقومفجافلهاْوإن،الأديانمحلالماسونية"ستحل

يرىمحمدللدكتور/ْ،:الإملإممعاختلافه!أواتفاقها.وبيانالماشونيةعنموضوعيةدرامة-الأحراراليناوْون(1)

.ط،35صنسب،وابلامونيةالبهائيةآبين.كتابفىجاءماأيفاهنهوبْريبكبير،بتصرت89-88!صجعفر

الإسلامية.البحوثمجمع

بمير.تصرف11-؟صانجهىفحمدللدكترر/،مهالإسلاموبوقفالأديانومجمعالدينىالإخاء(2)

،31صالثرباصنىللدكتور/،مال!إلاعفىأخرىمؤامرةالمإسونية:.أيضئاوينظر،49صالمامونيةأمرار(31

.24.صنصورعابدْللدكتور/،ؤالأديانالإنسانمنوموقفهاالعالميةوالماموية
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فيضيف-الرضوانوسحائبالرحمةشاَبيبعليه-الغزالىمحمدالشيخوأما

للأديانمجمعًانقيم"أن:فيقولوتزويروخداعمداهنةمنالدعوةهذهيكتنفماكاشفًا

أقامواالذيناليهودفإن،ساذجةحيلة،والتاَخيللتسامحرمزًاليكونقطر؟كلفى

الفلبينفىالتبشيرىوالزحف،جوارهمإلىالعربدولةإقامةيرفضوناغتصابًادولتهم

:المقترحالسلامأنأى،هناكالمضيعينللمسلمينإسلامىكيانيرففإقامةوأندونيسيا

زوالهمالأياممرّعلىذلك!لعقبوحكمًا،شعبًابزوالهمالمسلمونيرضىأنأساسه

.(1)"وجماعاتأفرادًا

:للإسلامالماسونيةعداءمنالمسلمينتحذير

الماسونيةعداء-وكاشفًا-لهممحذزاالمسلمينإلىتوجهقدالأزهركانثئمَومن

:-اللّهرحمه-الوكيلالرحمنعبدالأستاذذكرفقد:والمسلمينللإسلام

بعضفىيخطبوقف-دةسابقًا"البريطانىالعموممجلسرئيس-غلادستون"أن

بينالكتابهذادامما:إليهمشيرًاوقالإبطهتحتمنالقرآنفأخرج،الماسونيةالجمعيات

هذافىمالإفسادنعملأنفعلينا،الوجوهمنبوجهاستئصالهميمكنفلا،المسلمين

.(Y)"بأجمعهالإسلامىالعالملنفسدالكتاب

الذىالعالمى"بأيك"مخططنصوعرأحدعميرةالرحمنعبدالدكتور/نقلكذلك

الإسلاميينللزعماءالسياسيةالصهيونية"تتصدى:فيهجاءوالذىم1871عامأخرجه

اذالقوةتجابهالتىالأخيرةالقوةيعتبرالذىالإسلامعلىحرئاوتشنالإسلامىالعالمفى

.(3)"وعقيدتهالإسلامىالعالمتدميرإلىتتوصلحتى،الماسونيةأو"الخفية

دورًا-الحديثالعصرفى-الماسونية"لعبت:صالحالدينسعدالدكتور/قالبل

.(4)"الإسلاميةالخلافةعلىالقضاءفىخطيرًا

قطر،-الدوحة-والثرللطباعةالحرميندار،أولىط،(101)صالغزالىمحمدللثخداعيةهموم:ينظر(1)

3.1983الاعتصامدارتوزيع -,1 fم.

.297صهاش،الوكيلالرحمنعبدذات!ألل،والصهيونيةبالباطنيةوصلتهاوعقيدتهاتاريخها:البهائية(2)

.54صعميرةالرحمنعبدللدكتور/منها،مال!إلاوموتفالمعاصرةالمذاهب(3)

العصر،وتفاياالإسلام:أيضْاوينظر،41صصالحالدينسعدللدكتور/،المعاصرةأثوابهافىالماسونيةتنظر(4)

.147صلو"الاالجزء-اللهرحمه-محمدعزيزرشدىللدكتور/
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إحدىصفحاتعلىبيققد-اللّه-رحمهالغزالىمحمد/الشيخفضيلة!ان

.(1)إسرائيلدولةإقامةعلىوعملهاللإسلامالماسونيةمعاداة،الصحف

:"الماسونية"عالميةمزعم

صاحبفيقول،للإسلامالماسونيةعداء-أيضًاوتحذيره-كشفهالأزهرويواصل

:-الأزهرمجلةنشرتهالذى-"الماسونية"أسراركتاب

:431صم1923سنةالأعظمالمشرقمؤتمرفى"جاء

يجبالعالميةالماسونيةولتحقيق،غيرهدونشعبعلىالماسونيةتقتصرألا"يجب

.(2)"رجالهإزالةمع"الدين"هوالذىالأزلىعدوناسحق

:فيقول،الإسلامىالمحيط"فىالدعوةهذهمنغرضهمالبهىمحمد/دويبين

يجمعك!طاربالإسلامالتمسكلتركهمدعوتهمهىالمسلمينبين"العالمية"إلى"والدعوة

المصلحةأصحابالأقوياءقيادةوقبول،الاَخرينفىلذوبانهمدعوةهى...المسلمينبين

.(r)"العالميةإلىالدعوةفى

نأعلىالأعضاءحملالماسونيةمن"والهدف:-اللهرحمه-البهى/دويواصل

بالوطنالخاصةالدينيةالتعاليمعنالنظرغاضين"العالمية"إطارداخلنشاطهميمارسوا

بينتفرقلا"العالمية"إذ؟العنصريةأوالقبليةأوالوطنيةالصفاتوعن،فيهيعيشونالذى

فىوبالأخصر،وموطنهعنصرهإلى:الاختيارعندتنظرولا،الوظيفةفىوآخرإنسان

فىيهودىيتولىأنفى-أيضًاغضاضةهناكوليست-مانعلاإذ؟الدوليةالوظائف

منسفر""جوازيحملاليهودىهذاطالماإسلامىأوعربىبلدأىمصلحةدوليةمؤسسة

يمثلها")4(.التىالدولة

محمدللثيخديتا"هذا8:عنوانتحت12صم9/26/1995-بالقاهرةقصدر-العب"آجريدة:تراجع(1)

تاريخالغزالىلئيخديتا"،هذاالابونفسالجريدةنفسفىأخرىمرةنشرالمقالونفس،الغزالى

.12ص،م1996/3/12

.30صالماصونيةأسرار(2)

.13صالبهىمحمدللدكور/،الهدامةالمذا!ومواجهةالإصلام(3)

.2.-19صالابقيمنظر(4)
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الناحيةمنخطورتهاتكمنإذن".العالمية"دعوى"إن:يقولإذسمكاللّهعبد/دويخغ

بهاللّه3"أو،الشرائعكلبشريعتهاْدئهنسخْخارتمكدينالإسلامتنسخإنهاشكا،الدينية

أمامالحقيقةوتمييع،بالإيمانخلطْالكفر.علىتعملأنهاكما،النعمةبهواكملالدين

الزيفمنْالصحيحتعرفولاْالأديانبينقرْعتلاوهىالأجيالتشبحتى،الشاس

)1الباطلمنوالحق a).

ادعائهازيصْوظهر،الأخمل!سلاموعلىللأديادْ،الماسولْيةعداءانكشفوبذا

الماسونيةقيممنيكشفهبمااكثر.ذلكعلىالأزهروسيدللوبطلانها،د"العالمية"

هـوأخلاقها

*!ه-+بمَبز-

وقد،478ص!مكعلىاللهعبدإعداد،بالقاهرةالدينباضولماجستير-الا!نلامميزانفىالعالمية-الماسونية(1)

ب!قامة-،العالمى،الدينهومال!الاأنيانإلىوعرجتالماسوتبة،،"عالمةدعوىبطلانالطبة-الرسالةهذهببنت

.484-إل80صميزانْالاسلام"فىالعالميةالماسونيةآ:رمالةتراجع-...ذلكجلىوالؤاهدوالبراهينالأدلة
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الثالثالمطلب

والأخ!وقىالقيممقالماسونيةموقفعلى،لرد

كابنالمفسرينمنجمعنقلوقد،يخفىلاماالوثيقةالصلةمنوالأخلاقالدينبئن

،(137)العراء:(َنيِلَّوَألاقُلخإِلأَهَذَاْنِإ":هودقوملسانعلىتعالىقولهفىوغيرهكثير

الرحالةبقولنشأنسثم،الأوليندينإلاهذاإنأى،التابعينمنوجمع.عباسابنعن

لأنها؟وذلك،الأممحياةفىمهفَاأساسيًّادوزاالدينيةالروح"مثلت:لوبونغوستاف.د

."بسرعةأخلاقهافىالتأثيرعلىدائمَاالقادرالوحيدالعاملكانت

الأخلاقفىذاتهالأمرتريدفإنها...وتحاربهالدينتناهضالماسونيةكانتواذا

أمةثتمَومن.فاعلاَ.صالحًامجتمعَاتقيملا..فاسدةأخلاقإلىتتحوللكىالفاضلة

منالماسونيةادعفوما،الهاويةإلىطريقهافىفهىعظامهافىالسؤسنخرقدْهزيلة

فإذا،الواقعويكذبهالوثائقتكذبه،وبهتانكذب..إليهاوتدعوالفضيلةعلىتحثأنها

ذا:هوفهاذلكعلىوبرهاناتفصيلاًأردنا

جذورها،منالاْخلاقانتزاع:الماسونغرضأن"الماسونية"اْسراركتابيذكر

سنةلأتباعهخطابًاألقىPikkotءالشهيرالماسونىإنحيث:الأسرىالترابط!افساد

نأعليكم،واْسرتهالفردبينالتفرقة"بغية:فيهجاء-قريبًاذكرهمرالذى-م1921

منوالاق!راب،الأسرةروابطقطعإلىتميلالنفوسلأنأسسها؟منالأخلاقتنتزعوا

وأمثال،الأسرةبتبعاتالقيامعلىالمقاهىفى"الثرثرة"تفضللأنها؟المحرمةالأمور

بصورةهؤلاءيلقنأنويجب،الماسونيةوالرتببالدرجاتإقناعهمالممكنمنهؤلاء

اليومية.الحياةمتاعبعرضية

ملاذإلىبهموتقذفوا،وزوجاتهماْطفالهمبينمنهؤلاءأمثالتنتزعواأنوعليكم

الهيمية)1(.الحياة

.39صالماسونيةاسرار(1)
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-للأسرةالثانىللطرفالماسونيةاستغلالببيانالشرباصىأحمدالدكتور/ويكمل

واتخاذهاللمرأةاستغلالهاخبيثفىتفحشالفاجرة"والماسونية:فيقول-المرأةوهو

.(1)"أغراضهمإلىوالوصول،ماَربهملنيلأحبولة

يقربقوىسلاحالماسونيةعندالمرأةإن:عميرةالرحمنعبدالدكتور/ويضيف

مخلصينجنوذاويجعلهم،عقولهمويلغى،أعناقهمويلوى،الرجالويقنع،الأغراض

بنودها.وتحقيقالعالميةالماسونيةأغراضلخدمة

لطلابهفهيأتالتحديد،وجهعلىبالجنسأو،بالمرأةالماسونيةاهتمامكانهنامن

وتحقيقمتعتهموالفتياتالشبابفيهليجد؟والمحافلالمعابدلهواْقامت،أسبابه

(2)ال!،*
سهوالهم.

صفوفإلىالمرأةاجتذابفىالماسون"اجتهاد:تقريرإلىسمكالنّهعبد/دوينتهى

جديرةرأوهاالتىالعاداتمنكئيرإدخالومحاولتهم-البعفمعارضةرغم-الماسونية

الفسادنشرتحقيقفىالنساءاستغلالعلىيساعدمماوالمراقم،كالمآدبالنساءباستلفات

.(3)"الدينوهدم

الماسونية:وسائلمنوالتلفازوالسينماالمسرح.

الماسونية:إليهالجأتالتىالإفسادوسائلبين"ومن:قائلأعميرة/دوينتقل

يريدونهاالتىالحياةوالراغباتللراغبينتقدمحتى،والتلفازالسينماوشاشة،المسرح

.(4)"أمامهمواضحةمجسمة

التلفازخاصةالوسائلهذه"إن:بقولهذلكجعفريسرىمحمدالدكتور/ويفصِّل

.37صالإسلامعلىأخرىمؤامرةالماسوية(1)

الأسخاذوهو-اللهرحمه-الأزهرأشياخأحدن!فهناومن،69صمنهاالإ!هملاموموقفالمعاصرةالمذاهب(2)

حينما-ينبغىممااكثرةينو!املابالظنحسنكان-مضى""فيماالدينأصولبكليةالأستاذأحمدحبيبمحمد

أهلاْليتالمرأةلأنمحافلها؟فىالناءتقليلا"الماسولة:-عنهمحمودالحليمعبدالدكتور/نقلهفيما-قال

الحليمعد.للدكتور/..جينورييهالملمالفيلرف:ينظر،"الماسونيةاليهاتدعوالتىالفضائلتحقيقعلىللعمل

.8Aصهامث!،محمود

(r)132صالإسلامميزانفىالعالميةالماسوية.

.75صمنهاالإسلاموموتفالمعاصرةالمذاهب(4)
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وشبابناأطفالناوحجراتبيوتنا،إلىالرذيلةخلالهامنتنفذالتىهىالفيديووأجهزة

إسرائيلداخل"الجضس"أفلامبثفىجاهدةالإسرائيليةالسينماعملتولقدوفتياتنا،

إسرائيلحدودمنالقريبةالمدنكافةإلىفيصلالإعلامىالبثينتشرحيثوخارجها،

الأطباقوبهذه"بالدش!،المعروفةالاستقبالأطباقبدونسيناء،محافظتىمدنمثل

تدميرعلىالعالميةالصهيونيةوعملت،(1)البثأجهزةكافةيلتقطأنإنسانكليستطيع

"الح!تفيلمولعل،إسرائيلحدودعلىتقعالتىالبلادفىخاصة،المسلمالعربىالثباب

والمسلمين،للعربالعالميةالصهيونيةكراهيةعلىدليلاًالمصرىالمشاهديعطىطابا"فى

فىالمتسرعينلبعضيحلوفقدغيرها،وْاالأفلاممنالنوعهذالمشاهدةندعوهناولسنا

منالسطورهذهكاتبوأنخاصةهذا،إلىندعوبأنناالظن،الناسعلىالأحكام

القارئنعرفأنأردناإنما-الدينأصولكليةوهى-كلياتهاأعرقومنبلالأزهر،

وغيرالمشروعةالوسائلكافةتستخدمالعالميةالصهونيةأن..خاصةوالمصرىالمسلم

وسائلكافةأن:أخرىجهةومن،جهةمنهذاأغراضها،نشرأجلمنالمشروعة

الشعب،منالعريضةالقاعدةتخاطبالفيديووأشرطةوالتلفازالسينماخاصةالإعلام

بل،المثقفينوغيرالمثقفينالناسلعامةأفكارهاتبثالأجهزةهذهإن:اْخرىوبعبارة

والجمعياتالمحافلوكافةالماسونيةوربيبتهاالعالميةفالصهيونيةالسواء،علىوالأميين

الدينيةعقيدتهممنطلقمنالناسبينالخبائثينشرونهؤلاءكللها،التابعةوالأندية

.وغيرها")2(والقتلكالسرقةالرذائلوكافةالزناإباحةمنالتلمودفىجاءتوالتى

والماسونية:الفنانون.

مصرينلفنانينصورةمناكئر-الثهرحمه-الشرباصىأحمدالدكتور/نشرولقد

غيرها)4(.أخرىصوزاونشرسمكاللّهعبد/دوتابعه(3)ماسونيةمحافلفى

أحدعن-اللّهرحمه-تيمورمحمودالكبيرالأديبيذكرأنغريبًافليسولذا

.135صجحفريرىمحمدللدكور/:الأحرارالباؤن(؟)

.138-137صالسابقينظر(2)

39صمال!إلاعلىاخرىمؤامرةالماسونيةمقال:يراجع(3) ،36 err.

.003-298صالإسلاميزانفىالعالميةنيةالماص:يراجع(4)
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إلخ،...والأسيافكالخناجرأدواتبيتهفىأن8طليمات"ركىوهوالفنانينمنخلطائه

السطورهذهفأجتزئ،يعلملمأمتيمورالأستاذبذلكعلمماسونيةورموزعلاماتوهى

ببثمقيقىمصحوبًا،اَمويمنزلهفىإليهوذهبت5قائلأ:-طليمأت-عنتيمورحديثمن

عتادمنعليناعرضهماعينىبهرإذ؟بهيخبرنىكانفيماصدقهفتبينت،الكبيرين

.(1)"وحطامرميممن-زائفعتادولكنه،وقذائفوبنادق،وأسيافخناجر:حربي

ةالممثلين،بعضوانضمامالصور،لهذهالواقعيةالترجمة-عنالأزهرمجلةوكشفت

:"سابقَا"المجلةتحريررئيس-الخطيبأحمدعلىالدكتور/فضيلةفيقول،ماسونيةلمحافل

شعاراتوارتدواالماسونىالمحفلفىوجلسواالمصريينالممثلينأقطابالماسونيةفى"اندمج

."الكوميدى"التمثيلجانبفىلاسيما،العمللهدفهاوأخلصوا،الماسونية

من"اسم"مناكثرلتجدأدوارمنشاهدتفيما-ذاكرتك-تراجعأنوحسبك

ماأقربولعل،بواسطتهالضحكواثارة،بهللتلاعبأداةاتخذ،،الحسنىالله"أسماء

اللهاسمفىتلاعبمنحدث!اذافتذكَر"حاجةشفشما"شاهد،ذلكفىشاهدت

سبقفقد،الأولىالمرةهىهذهوليست،المحكمةفىالشكور""عبدالمسمىفى"الشكور"

خاء؟:"الحاء"يجعلأنالممثلتعفَدوقد،سبحانه"الحى"والصمد""عبدبالتلاعب

مسرحيته.فى"خواجة،إلىالجليلالاسمبهذايتحدثهن"ال

كلأدونهفماسهمبحانهالعليةالذاتوهو،،الله،أسماءفىيحدثفاهذاكانلهاذا

شأنه،منيحطوهزؤسخريةمنيسلمقلماالشيخوشخصورذاؤها،فالعمامة،مباح

شخصية"تفاهةالنهايةفىالحصيلةلتكون؟نادرةلكلهدفَاويجعله،بهالثقةويزعزع

.(2)"الشيخهذايمثلهاالتىالدينيةْالقيموزعزعة،منهوالحط،المسلمالدينرجل

أولىط،بالقاهرةبالجماميزبادَالامكتبةتالناشر،(159)صيمورمحمودللأمتاذ،وغضونملامحيظر:(1)

على/داف!احية؟657-71ِه5ص،م9851اغطسهـ-؟504القعدةذوعدد57المجلدلأزهرْامْجلةم(2،

لمنيغفرأنتعالىاللهندعوف!نناثمْومنإيك"،اللهأنزلمابعضعنيقوكأنآواحذرهمعنوانمختالخطيب

فعلمنحكميعلمواأنبعدخاعةالأحياءمنثاكتهمعلىمنيهدىوأن،الأمواتمنذلكمنشيءمنهوقع

19J6ص1!)8المار"تفسيرفىرضارثيدمحمدالثيخقالحيثمتممدْا،عامذاتصرفهم (Yالعامةالهيئة

.8كتابهإهانةيتعمدكمنيكفرتعالىالنْهاصم)هانةتعمدمن5بمصر:للكاب
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أمريعنيهلامن8:يقولإذوجيهةلمحةيذكر(؟)هطإبراهيمالسعيدالدكتور/أنعلى

ولهذا،وتساندهصفهافىعاملاًالماسونيةتراهإليهوالاحتكامواعلائهالدينانتصار

لموربما،وغيرهموالتجارينوالصحفيينكالفنانين:ماسونبأنهمالناسمنكثيريوصف

إليه،يحتاجونالماسونولكنبها،يسمعلمحتىأوالماسونيةعنشيئاأحدهميقرأ

.(2)"يقصدونماويحققلهمعونأنهويرون

جريدةفىجاءحيث،أنفسهمهمذكروهبماالماسونيةالأخلاقعنالحديثوأختم

يلى:بماالماسونىالخلقتعريف:11ص،م1921فبرايريناير/عدد"الماسونية"الأخبار

ولكفمحمدئا،ولايهودئا،ولابروتستانتيا،ولاكاثوليكيًّا،ليسالماسونى!الخلق

.(3)"ماع

نفعونحن-وعلينا،الوسيلةتبررالغاية"إن:الأولالبروتوكولفىوجاء

ضرورىهوماإلىنلتفتمابقدر،وأخلاقىخيرهوماإلىنلتفتألاخططنا-

.(4)"ديفمو

فىمحافلهاوأغلقتوافتضحالماسونيةأمرانكشفأنوبعد-المنطلقهذاومن

فىفظهرت-أغراضهاإلىلتصل-أخرىأثوابَاولبستخططتفإنها-العربىالعالم

فىأيضاالشريفالأزهركشفهاوقد،...وغيرهماوالليونزالروتارىنوادىصور

فىالاقضصاروسيكون...،الأنديةهذهوبينالماسونيةبينالعلاقةفأوضح،هذهأثوابها

لعمومفقطالروتارىأنديةعلىالقادمةالصفحاتفىالعلاقةلهذهالأزهركشفبيان

.والغاياتالأهداففى،تشاكلهالتىالأنديةمنوغيرهولتشابهه...انتشاره

فى3+في*

بطنطا.الأزهرجامعةفرع-والدعوةالدينأصولبكلية(1)

بطظاوالدعوةالدينأعرلكليةبحوليةبحثطه)براهيمالعيدللدكور/،إسلامىمنظورمنوالعالمالماسرنية(2)

.217ص،م1987-ـه1407الأولالعدد

.م1993للكتابالعامةالمصريةالهينة.ط،88صشلشعلىللدكتور/مصر،فىالمالونية(3)

.ط،157صالأولالروتوكول،اتونىخليفةمحمدترجمة،صهونحكماءوبروتوكولاتاليهودىالخطر(4)

.م9771مصر،القاهرة،التراثدار،ثاية
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الثالثة*المسألة*

رىالروتاوأنديةالاسونيةبينالعلاقةفى

مطالب:ثلاثةوفيها

والماسونية.الروتارىأنديةبينالصلة:الأولالمطلب-1

الدين.منالروتارىأنديةموقفكشف:الثانىالمطلب-ب

.الإسلامضياءأماموأنديتهاالماسونيةظلمات:الثالثالمطلب-ب

تعقيب.-

ولالوالمطلب

والماسونيةالروتارى)1(أنديةبينالصلة

الدينسعد/ديذكر،والماسونيةالروتارىأنديةبينتربطالتىةرصَالابيانبدءقبيل

:فيقولوالروتارىالماسونيةبينالعلاقةطبيعةوتوضحتقربمجردةصورة:صالح

وكان(1)بامريكا"شكاغو،مدينةفى،هارشى"بولالأمريكىالمحامىيدعلىالروتارىأنديةإلاءفكرةبدأت(

أنديةبينامخادتيهلهاريىبولرأى0114عاموفى(2)،المديةبهذهم5190عامروتارىنادىول1إلاء

ستةليضم،المكثفةودعوتها،المامونيةالمحافللثاطاستجابةأمريكا،نحاء1فىسريغاانثرتالتى،الروتارى

كافةتضمعالميةمنظمةشكلتحيثم1922عامفىأخرىنقلةكانتثم،الخمسالنواتحصادهىناديْاعشر

والتى(3)الروتارى"،لا"نديةالدولية"المؤسةاسمتحتوأورباآمريكاأنحاءفىاتثرتالتىالروتاريةالأندية

م2/1929/1بتاريخفيهاتأسسالتىمصربينهاومن،منهعديدةبلادفىفانثرت،العربىالوطنداخلتوغلت

!ثلبى:أحمدالدكتور/يقول(1)،الروتاريةالأنديةمنآخرعددلإلاءالدعوةتنىوالذى،للروتارىنادأول

الاجتماعهالثؤونفىالنظرهومنهاالظاهرىوالغرض،الكبرىوالمدنالعواصمفىالروتارىاندية،توجد

ا!أ،المتعددةوالبلدانالمختلفةالدياناتاتاعبينالتقاربعلىوالعمل،والخطبالمحاضراتب!لقاءوالاقتصادية

نأالطريقهذامنالهوديحاولثموالود،الاخاءباسمالأخرىبالشعوباليهوديمتزجأنفهوالحقيقىالغرض

.(5)"أغراضهمتحقيقفىتاعدهمالتىالمعلوماتجهعإلىيصلوا

الح!-نجرا-سر.مار.ظنة.ط.اللهبداحداولملأ!5،2المطتةفىنجةالاص

32صالاسلامسزانقى؟لعابةيخةالماصصنتلا12ْعى.م1986يئكر/نجراكلعم!لررتارىسبلة:نراجع T.

ربي،-ـه8010الأو!جادى1؟(sacيلابعةالةسالاولالعالىرابك-المكرتبمكة،الحق،دعرةطلة.ط،تجمرت8؟-8-عرراللهجدر!حا)!لاملأبىالأ3-طانيخةالماص

1 SAYال!ردية.-م

.327عىالاصلاميزانفىالصابَنجةالاصسننتلأ5-(ص،؟م983هـيبرتجبر/.303عمدمبدةلررتارى:كظر

.م؟97،،المربةانهنة!جه،،ط."2صفلاىاحهمرللدكرر/.در!ميالأدياقشارتةيتلى
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علىحرع!افالأب،!بأبيهالسفاحابنكعلاقة-تمامًا-بالماسونيةالروتارىعلاقةإن

يعرفلاحتىبهصلةأىوينفىعنهيبتعدأنيحاول،الناسبينوصورتهابنهمصلحة

مابكلومذهالخفاء،فىمساعدتهمنيمنعهلاذلكولكن،شرعىغيرابنأنهالناس

يظهرأنعلىحريصرخَالاهووالابنالرقباء،أعينعنوبعيدَاالسر،فىإليهيحتاج

أحدهوكانالتى-المنكرةوأعمالهالأسودأبيهتاريخيشوبهلاطيببمظهرالناسأمام

ينفذذاتهالوقتفىولكنه،أبيهوبينبينهعلاقةأىينفىدائفانجدهلذا-المحرمةثمراتها

بينهما)1(.الخفيةالعلاقةعلىحرصًا-اًّرس-وتعاليمهتوجيهاته

واقعفىتكرارًااكثرأخرىصورة:الرحمنعبدالمهيمنعبدمحمد/دويضيف

نأمؤداهابدهيةحقيقةلناتقرر،العدلبوزارةوالمحاكمالنيابة"أروقة:فيقولالحياة

ادعاءومحاولةبل،براءتهمادعاءعنيسكتونلا،الإجرامفىالضالعينالمجرمينمعظم

لهممنكليريحلنهذاحديثناموضوعلأن؟ذلكأقول،ملفقةإليهمالموجهةالتهمأن

بينعلاقةأيةتوجدأنيستحيلأنهالأولىالوهلةمنذيقررونوسوف،بالروتارىصلة

.(2)،والماسونيةالروتارى

بعفإنكاربإيرادسمكاللهعبد/دقامفقد-ذلكقبل-بالفعلحدثماوهذا

ومستنبطابل،وأقوالهملمزاعمهمومفندَاداحضئاوالروتارىالماسونيةبينللعلاقةالروتاريين

بينهما)3(.تربطوآصرةعلاقةوجودعنالكشفتقربدلائلكلامهممن

ومنالعلاقةتلكعلىتايَالاوالدلاثلإقامةفى-سمكاللهعبد/د-شرعثم

أهمها:

المتعلقالتنظيمىفالشكل،أعضاثهاختيارطريقةفىكالماسونيةالروتارىأن-1

غيرإلىالاشتراكاتبرسومالمتعلقوكذلك،والمحافلللأنديةأمللأفرادسواءبالعضوية

التغييربعفررعليهطرأوإنواحذا،يكونيكاد...التنظيمىالشكلجوانبمنذلك

.جذاييربتصرف80-79ص،المعاصرةأثوابهافىالماسوية(1)

.بتصرف602صالمهيمنعبدمحمدللدكتور/،الماسرنية(2)

.360-358صالإسلامميزانفىالعالميةالماسونية:يراجع(3)
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إليهماينضمولا،باختيارهيدخللافالعضوعصر،كلومقتضياتلظروفمراعاة

فيهما.قبولهعليهيتوقفصعبوامتحانعسيرةلعمليةيخضعفهوالعكسبل،برغبته

شكلأزائفةدعوىوهى،والماسونيةالروتارىبينمشتركةسمةوالإنسانيةالعالمية-2

معينة.أهدافنحوالشعوبوتوجيهالحكمعلىالسيطرةإلىتهدفوموضوعَا،

منإليهماالموتجَهةالانتقاداتفىالتشابهدرجةإلىوصلالمنظمتينبينالتشابه-3

:الاقتراحاتفىوكذااْعضائهما،بعض

،والغيابوالتأخيرالحضورفىالانتظامعدمفىعامةبصفةوتتمثل:الانتقادات-أ

المثالسبيلعلىبالمقارنةذلكويتأيدالإيثار،لاوالأثرة،الاجتماعداخلغوغاءله!احداث

.23-22صشادىلأبى!الماسونية"روحوكتاب،298عددالروتارىمجلةبين

فى:عامةبصفةوتتمثل...والسلبياتالانتقاداتوليدوهى:المقترحات-ب

الأسبوعية.الاجتماعاتبمواعيدالالتزام-

وغير...الأعضاءبينالروابطلتوثيق؟وحفلاتورحلاتمنزليةزياراتإقامة-

.(1)كلذ

أهمها:من...اْخرىأدلةالدينسعد/دويضيف

منكانواالروتارىتأسيسفىمعهاشتركتالتىوالمجموعة،هارشىبولأن-4

فىحدثكماسابقًا،ماسونئايكونأنالعضوفىتشترطروتاريةنوادىوهناك،الماسون

مصر،فىالروتارىنوادىأعضاءتفقدناواذا،م1921سنةبريطانيافى"أدنبرة"نادى

محافلإغلاقبعدإلاالروتارىإلىينتقلوالموأنهم،ماسونكانوامنهمالكثيرأنلاحظنا

إغلاقبعدحدثقد-مصرفى-الروتارىالمذنْانلاحظكما،م1964سنةالماسونية

الدور.بنفسالقيامفىمحلهاتَقحقدأنهاعلىيدذمما،الماسونيةمحافل

هوالروتارىفشعار،السداسيةالنجمة:الماسونيةشعاركانفإذا:الرمزوحدة-5

.قوسشكلعلىإطازاحولهايفهمعالتضليلفىإمعانًاولكن،السداسيةالنجمة

.بتصرف366-361صسعكاللهعبدللدكتور/،الإيلامميزانفىالعالميةةينو!املا(1)
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فىلهماخوانهلوطنهولاءهالعضوتفقدأنالماسونيةتحاولفكما:المبادئوحدة-6

الروتارى،يفعلكذلك،جنسيتهأودينهكانمهماالماسونىبأخيهوتربطه،والعقيدةالدين

الجنسية.أوالقوميةوْاالدينيةالاعتباراتكلفوقالروتاريةالزمالةيرفعفهو

عداوتهاوظهرتالماسونيةعنالغطاءانكشففكما:الدينمنالموقفوحدة-7

.(1)الدينقضيةتمييعالروتارىنوادىتحاولكذلك...للدين

:قالحيث-اللهرحمه-البهىمحمدالدكتور/-قبلمن-ذلكوأكد

وتفريقهم؟وتمزيقهمالمسلمينبين،اللهزحبلإضعافالروتارىنوادىهدفإن-أ

.(2)هللمصلحةالقوىفيهايسود"عالمية"فىأتباغاليظلوا

...والوطن...الدينإبعادطريقعن"العالمية"إلىدعوةالماسونيةلههان-ب

.(3)والإنسانالإنسانبينوالعلاقاتالحكمفىالإنسانرؤياعن،والعرق

والماسونية:الروتارىبينالعلاقةعنأزهريةإسلاميةفتاوى.

يعلمكى،والماسونيةالروتارىأنديةبينبالعلاقةالأزهربعفشيوخأفتىكذلك

الثقافة.منحظوظهماختلافعلىجميعًاالمثقفونذلك

رقمبعددهاالقاهرية"الدعوة"مجلةفىالقرضاوىيوسفالدكتور/بذلكفأفتى-أ

هـ.1400شعبان50

(r

والفقيه"السائل"بينالإذاعىبالبرنامجرذهفىبذلك(4)رقصعطيةالشيخوأفمى-ب

،88-86صأيضئاوبراجع،بتصرف84-81صصالحالدينسعدللدكتور/،المعاصرةأثوابهافىالمامونية

بمجلةأيفئاصالحالدينسعدللدكتور/،الماسونية،،بالورانيينالروتارىعلاقةعلىالقاطعة"البراهينمقالوينظر

الماسوية:أيضئاويراجع،بمصرالمحمديةالسنةانصارجماعةتصدرها45-41هـص)J)5المحرمعددالتوحيد

جدالمهمنعدمحمدالدكتور/وراد،232-229صسمكاللهعبدللدكتور/،الإملامميزانفىالعالمية

.أخرىأدلة32Y-229صتحليليةدراسة:"الماسونيةكتابهفىالرحمن

.6صالبهىمحمدللدكتور/،الهدامةالمذاهبومواجهةالاسلام:ينظر

.9صالابق:ينظر

،مmrبالأزهرالدينأعولكليةمنوالإرشادالدعوةإجازةمعالعالميةشهادةعلىحصل،الئرقيةبمحافظةولد

-للامتعلاماتالعامةالهيئة.ط،786رقمترجمةائبارزةالمصريةللث!خصياتالقوميةالموسوعة:ترجمتهتنظر

f, AAA .a.
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القرآنبإذاعةم1984نوفمبر28-ـه5014الأولربيع5الأربعاءيومصباحاْذيعالذى

.بالقاهرةالكريم

أنديةالروتارىأنديةبأن:الشعراوىمتولىمحمد/الشيخفضيلةوصرخَ-!

11الجمعةيومىالمصرىالتلفازعرضهاالتىالقرآنيةخواطرهسلسلةفىوذلك،مشبوهة

8-ـه1405رمضان20السبتومساء،م1985فبراير1هـ-1405الأولىجمادى

فتاوىمنذلكغيرإلى،(1)"التلفزيونيةللحلقة"إعادةالكريمالقراَنب!ذاعةم1985يونيو

قريئا.ذكرهاوسيأتىأزهرية

صفر21الأربعاءيومكبيرًامؤتمرأعقدقدكانالشريفالأزهرفإن:ازيْحأو

المؤتمريطالبدة:توصياتهمنوكانغفيرةجموعحضرتهم1980يناير9هـ-0014

أهدافهاوفى،الصهيونية"الروتارى"أنديةانتشارظاهرةفىبالتحقيق:الأمنأجهزة

موقفكشففىأكثرالعلاقةهذهوستظهر(2)"العالميةالماسونيةبأوكاروعلاقاتها،المريبة

الدين.منالروتارى

ىفيف-+-إلح

سللة-الاسلامىالعالمرابطة.ط،113-112صاللهعبدأحمدإسلاملأبى،الأممسرطانالماسونية:تنظر

.،الحق"دعوة

101ةرخَالاجمادىعددأيفئاالمجلةونفىهـ،0014!ةالآخرربغعددالتوحيدمجلة:تنظر f،6صهـ،

بينهماالعلاقةيقربممن،يتطابقانيكادان،روتارى:والانى،ماسونى:أحدهما،نصينأسوق:النهايةوفى8

أمرفىالمجادلات"تجنب،36رقمالمادةالماسونىالدستورفىجاءوالذى،الماسونىالنصفيقول-أ،تقريبأيما

تمحلاالنادى"يماسة:يقولالروتارىوالنص-ب،14صمكاريوسنهينالماسونيةبادَالاوالياسة"الدين

عدد245للمنطقةالرئيسىالمركزعنالصادرةالروتارىمجلة8سياسيةمعاركفىالدخولأوالدينيةالمائلبمناتثة

ثانية.ط،04صاللهعبدأحمدإسلاملأبى،الروتارىجدارفىشرخمننقلأ،م1982أغطسيونيو/030

الروتارىأنديةعنتحقيقوئمة،م1989هـ-ديمبر0141الأولىجمادىمصر-الخيمةشرا-الحكمةبيت-

عددالثبجريدة:تراجع،والماسونيةالروتارىبنالعلاقةواضخامنهظهرمؤخرأ،جرى،الثعببجريدة

وعدد،1301gasأيضئا:ويراجع،2ص،م1998كتوبر161-ـه1f14ةرخَالاجمادى25الجمعة1303

.m.
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الثانىالمطلب

،لدفيمق،لروتارىأنديةموقفكشف

وبينبينهالعلاقةتتأكدحتى-الأديانمنالروتارىموقفلكشفالأزهرويمضى

الماسونية:

وأ،عقديةعصبيةاْيةمنالتجردإلىيدعوالروتارىأنسمكاللّهعبد/دفيبين

:فيقول،الأولالدينىالمحلفىالروتارىوإحلالبل،دينىتعصب

علىعضوكلويحث،الأديانكليحترمالروتارىأنالأساسىالقانونفى"جاء

الروتارىاجتماعاتتكونأنيجوزلاأنهفيهجاءكما،لوطنهوالولاءبمعتقداتهالتمسك

.(1أعضائهبعضمعتقداتإلىل!ساءةيستعملمنبرأ

الروتارىتعاليمأن:القاهرةروتارىلنادىالسابقالرئيسسرورعثمان/درأىوفى

جميعفإنواحذا؟مثلألذلكويضرب،الأديانلتعاليمحديثاتنظيفاتعتبرأنيمكن

بمشروعاتهوالروتارى،يحتاجهلمنصدقةأوكانزكاة،المالإخراجعلىتحثالأديان

والعملالجهدوبذل...المالبذل...والعطاءالبذلفرصةلنايتيحالمجتمعلخدمة

.م1982وأغسطسيونيو!030"عددالروتارى!مجلة

29)العددافتتاحيةفى:الروتارىمجلةتحريررئيس:نجيبكمالدعاءومن A

...قلوبنافىالحبوازرع...نفوسنامنالحقدانزع"اللهممPRAYفبراير-يناير

.والروتاريين!بالروتارىبعضنايكفرأو،نكفرلاحتىبالملالينحثاواملأها

هناك"ليس:قالالروتارىلما"مجلةالمكانونفسالمجلةنفسفىبعامينذلكوقبل

آدمنسلمنسواءكلهمويهودىومسيحىمسلمبينأووأبيفوأسمرأصفربينفارق

."السلامعليه

م1982وأغسطسيونيو"030"العدد-الروتارىمجلة-المجلةنفسفىوجاء

:"المحترقلبنانلإنقاذمشرقأملإلىيتطلعالروتارى"نداء2هص
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كنتمنكاثناتعال

مؤمن!غيرأوكنتوثنيا

الأولمحرابإلىتعال

تظهركماأوكنتكماوابدأ

الروتاريةالسنةبدأتقدها

الا"مل")؟(.إلينايعيدببريقالثيابمنتوقظناأنبوسعنافهل

-الروتارىلعضويةالانضمامشروطمنأن:صالحالدينسعد/ديذكرثئمَومن

:-الأعضاءبيناًّرسمعلومةأنهاإلاالنادىقوانينفىمكتوبةشروطاتكنلموان

تتعالىالتى،الروتاريةالزمالةهوالجديدالدينلأن؟للدينالتعصبأوالارتباطعدم

فكلهم،وجرجس،وجورجوشمير،،لشارونوأخازميلاَيكونفسوف،الأديانفوق

معهم،ويجلسبهميلتقىوربما،فالدولىالمحلىيكنلمإنالروتارىنوادىفىأعضاء

والأخوةالروتاريةالزمالةمقابلفىوعقيدتهديقعنللتنازلمستعدًايكونأنلابدإذن

.(2)"!!الإنسانية

لنوادىالحقيقىالموقفهوالأديانمنالتحللفإنهنا"ومن:قائلأيتابعثم

بهذهمجردةالأعضاءعلىالحقيقةهذهتعلننْاتستطيعلاولكنها،الدينمنالروتارى

.(3)"...ضمنيةبصورةعضهاتعبربل،الواقعية

شاكلها:وماالروتارىأنديةبشأنالشريفالأزهرفتاوى

وأشباهها،الروتارىأنديةإلىالانتسابتحرمفتوىمناكثرالأزهرأصدرولقد

.والعقيدةالدينعلى...الأنديةهذهلخطورة،بالماسونيةالحكمفىوألحقها

.343-342صصكاللهجدللدكور/،الإسلاميزانفىالعالميةالماسونية(1)

عدالمهي!نعبدمحمد/دبينكذلك،64عىصالحالدينمعدللدكتور/،المعاعرةأثوابهافىالماسويخة:يظر(2)

لرامة:المامونية:عج)ري...الدينمحلالروتارىاحلالهوغايةوأنالدينمنالروتارىموقفالرحمن

.502-197عىالمهينعدمحمدللدكترر/،رمخليل

الأنر!لل،-ب،الروتارى-أ:الروتارىنوادىأنواعذكروقد،74عىالمعاصرةأثوابهافىالمامونية(3)

،326عىالإسلامميزانفىالعالميةالمامونية:اًضيأويراجع69-68صيراجعالانتراكت-د،!-الروتراكت

367 ,moo.
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"بحرمة:الأزهرشيخ-اللّهرحمه-شلتوتمحمودالشيخالاكبرالإمامفأفتى-1

والحكومات،المصريةالحكومةوأوصىلها،التابعةالأنديةأوالماسونيةإلىالانتسا.ب

وكشفهجومها،وصذتتبعها،أنديةأومحافلأىب!غلاقالأخرىوالإسلاميةالعربية

.(1)"دعوتهفىالعلماءبعضتبعهوقدبها،تتقنَعالتىوالثقافيةالاجتماعيةأقنعتها

الثهعبدالشيخبرئاسةبالأزهرالفتوىلجنةبيان:الفتاوىصدارةفىيأتىثم-2

المشد)2(.

الفتوىلجنةمنللمسلمين"بيان:التالىالنحوعلىالاْزهر،مجلةنشرتهاوقد

للهالحمد:والررتارى"الليونزمثللهاالتابعةوالأنديةالماسونيةبشأنالشريفبالأزهر

وصحبهاكهوعلىمحمدسيدناالمرسلينأشرفعلىوالسلاموالصلاة،العالمينرب

...بعدأما،أجمعين

منالأسلحةوبكلجانبكلمنالعديدونالأعداءيحاربهموالمسلمينالإسلامفإن

قال،ومعزهمناصرهماللّهوِلكنِ،والمسلمينللاسلامالكيدبذلكيريدون،وأدبيةمادية

.(51)غانر:الأَلثهَادُ(يقُومُوَيوْمَالذُنْيَاالْحَيَاةِيِفآمَنُواَنيِذَّلاَورُيطلَنَالَنَنصُرُ!إِنَّا:تعالى

باسمينشؤونهاالتىالأنديةوسيلة:الإسلامبهايحاربونالتىالوسائلبينومن

الأنديةهذهبينمندان،ذلكوراءالخفيةوأهدافهمغاياتهمولهم،والإنسانيةالإخاء

الهذامةالمنظماتأخطرمنوتلك،والروتارىالليونز:لهاالتابعةوالمؤسساتالماسونية

القضاءطريقعن،العالمعلىالبسطةبذلكيبتغون،والصهيونيةاليهودعليهايسيطرالتى

باسمأوطانهمعلىللتجسسالبلادأبناءوتسخير،الأخلاقيةالفوضى!اشاعةالأديانعلى

الإنسانية.

هـحيث0814سنةوالنةبالكتابالعاملينلتعاونةيسيْسرلاالرعيةالجمعيةفتوىئنايافىالفترىهذهجاءت(1)

كتابهفىاللهعبدأحمدإسلامأبوالفتوىهذهعورةلروتدالصدد،هذافىفتواهالصحةبهامئ!هدةذكرتها

-oqfص"352"المثلث i9rمصر-صبرا-الحكمةيت،ثانية.طflann.

(Y)الإصكندربةبمعهدائ!ردمعمل،م1930والدكتوراهم1927الظاميةالعالمةعلىحصل،الجيرةبمحافظةولد

رئيةثم،للوعظعافاومديرأ،م1939الريعةبكليةوأشاذاومدرمئا،م1935القاهرةبمعهدثم،؟م933الدفي

.721رتمترجمةالبارزةالمصريةللشخصاتالقوميةالموموعة:ترجمتهتنظربالأزهر،الفتوىللجنة
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ةعَّمإيكوناْلأَالمسلموواجبشأنها،هذالأنديةين!سبوانْا:المسلمينعلىويحرم

:يقولحيثعين!مالرسوللأمريمتثلأنواجبهبلوناد،داعكلوراءيسير

ولكن،أسأتأساؤواوإناْحسنت،الناسأحسنان:يقولةعَّماأحدكميكن"لا

.(1)"إساءتهمتجتنبواأنأساؤواوإنتحسنوا،أنالناسأحسنانأنفسكموطنوا

بهم،الخاصةأنديتهمللمسلمينيكونوأن،بهيغررلايقظايكونأنالمسلموواجب

أعلم.واللهنخفيهولانخشاهماالإسلامفىفليس،العلنيةوغاياتهامقاصدهاولها

المشد)2(.اللّهعبد:الفتوىلجنةرئيس

"روتارى"أنديةبينوثيقالارتباط:قائلاً:صقرعطيةالشيخأفتىكذلك-3

جديدةصورةأوفرع-نفسهالوقتفى-وهما،العالميةمؤسساتهاوبينمصر،و"ليونز،

حلموتحقيق،عامةالأديانلمناهضةتأسستالتىالسريةاليهوديةالجمعيةتلك،للماسونية

وذكروا،والمعلقينالخبراءمنكثيرالحقيقةهذهقرروقد،العالمعلىالسيطرةفىاليهود

.(3)ومغريةبراقةجديدةبعناوينتظهرجعلهاالماسونيةأمرافتضاحأن

بقوله:-اللهرحمه-عزيز)4(الغفارعبدالدكتور/وأفتى-4

خلالهاومن،الماسونيةلمحافلالفعلىالبديلهىوأشباههاوالليونزالروتارى"نوادى

نواديهاإلىتضمهمأناستطاعتالذينالمسلمينمنالكثيرينعقولعلىالسيطرةتتم

.(ْ)"...العالمأنحاءكلفىالمنتشرة

(r

حديث:وقال،والاحانالعفوفىجاءما،بوالصلةالبركحذيفةعنمتقاربةبالفا!الترمذىالإمامأخرجه

،0720رقمحديث،عوضعطوةإبراهيم:الثختحقيق،الوجههذامنإلانعرفلاغربحن

الطبة.رقمأوتاريخذكردون-مصر-بالأزهرالحديثدار.ط،364ص/4ص

الأربعاءصدرالفتوىلجنةمناليانوهذا4016ص،1985هـ-يونيه5014شوالعدد57المجلدالأزهرمجلة

رأغير...والدعوةالإعلامآجهزةمختلفعلىوتوزيعهاليانإبلاغ3"و،م1985مايو؟5-ـه5014ئمعبان25

جميعتغافلتهكما،المصريينالتلفازأوالإذاعةبجهازىصغيرأوكبيرالإطلاقعلىبهيهتمولم،اْنذأيعطهلمأحدًا

...وبريدياتليفونئاالمعريةالديارمفتىمكتإلحاحرغمويخرها...والحزبيةالرسميةوالمجلاتالصحف

المثك:ينظر،الاصلامىالمختار،الاعتصام،الإسلامةوالأمة،الإسلامىاللواء،النور:جريدةمنكلباستثناء

.126صها!المؤلفلنفس،الأممسرطانوالماسونية،187صهاثىاللهعبدأحمدإسلامىب"ال352

.172-171صأيفئاويراجع،170صاللهعبدأحمدإسلاملأبى352المثلث:ينظر

واسعة.رحمةاللهرحمه،8"سابفابالقاهرةالإسلاميةالدعوةكليةعميد

.تصرف166صاللهعبدأحمدإسلاملأبى،352المثلث
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فيها:يقولالتىبفتواهصالحالدينسعدالدكتور/ويختم-5

لأنهكافر؟فهوالحقيقيةبأغراضهاعالماالنوادىهذهإلىينتمىمنأنشكلا-أ

منالإسلامأعداءومعاونة،المسلمينعلىوالتجسس،الإسلاملهدمأداةنفسهجعل

والصهاينة.اليهود

البراقةالشعاراتخدعتهبل،الحقيقيةبأغراضهاجاهلوهوإليهاينضممنوأما-ب

.وعاصفاسقفهو

قبلنامنوكتبهكتبناهالذىهذابعدبالجهلحجتهتسقط،الثانىالنوعهذاأننظْاو

.(1)والدعاةالكتابكبار

اتفاقمنهليظهرالأزهر؟غيرلمؤسساتفتاوىأخرىأزهريةمؤلفاتأوردتكما

تجاهوأشباهها"الروتارى"أنديةإدانةعلى-وخارجهامصرداخل-الدينيةالمؤسسات

بينهما)2(.نرقلاالماسونيةمعواتحادها،الدينمنموقفها

لها،التابعةوالأنديةالماسونيةجوانبأهمبعرضالشريفالأزهروسيختم

...مبادئهابطلان-نظريًّاظهركما-تطبيقيًّايظهرحتى،الإسلامقررهبماومضاهاتها

...القادمةالصفحاتفىوذلكالإسلامأنوارأمام...إليهتدعووما

ء"*+ءا*-.---

علىلرها،للمزلفالفتوىونفمى،401صعالحالسيدالدينسعدللدكتور/،المعاصرةأثوابهافىالماسونية(1)

.44هـص1415الأولربغبعددالمحمديةالةأنصارجماعةتصدرهاالتى-الوحيدمجلةصفحات

معهدشيخ-الدهانمحمدمحمدللثيخالاشعمار،-التبثير-الاستراق-المتحالفةالرقوى-أ:يراجع(2)

1مصر-بالمنصورةالوفاءدار.ط،157-1ه1ص"!مابفا،الدينىالكبرىالمحلة Annالأحرار،والبفاوْون-ب،م

المهيمنصعبدمحمدللدكتور/،وتحليلدراسة:الماسونيةجص-،49-48صجعفريرىمحمدللدكتور/

237-.r t.
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الثالثه!،

اكهـسلامضهمإءلممامو،نديتفاالماسونيةظلمات

خلالبوادرهاظهرتالتى،السافرةالحقيقةهوبلتحيرأ،العنوانهذافىليس

مابينمواجهةخلالمنالتاليةالسطورفىصريحَاتتجفَىوالتى،السابقةالصفحات

وأشباههما،والليونز""الروتارىأنديتهامنهااللواءوحملت،وتبنتهالماسونيةإليهدعت

عد!هنجّلأا.محمدسيدناالمرسلينوسيدالأنبياء3خاببهجاءماوبين

:دفتعرع!:م!هاالإسلامموقفوبيانجوانبهملأهمالشريفالأزهرفعرض

عندهم.والكتمانالسرية-ب.والأديان،الألوهيةفىعقيدتهم-أ

بها.نادواالتىأشعرتهم-د.لديهمالخلقىالجانب-ص

الاجتماعى.نشاطهمهـ-

:الأديانمنموقفهموكذا...الألوهيةفىعقيدتهمففى-أ

الماسونيةكانت!إذا:قائلأذلكمنالإسلامموقفالشرباصىاْحمدالدكتور/يبين

فىتصللكىالأديانوتحارب،خرافةحديثإنهوتقول،اللهوجودتنكرالخبيثةالملحدة

.)المحرمة(اليهوديةإشاعةإلىوبالدهاءالخفاء

ومصرفشىء،كلموجدوتعالىتباركباللهالإيمانعلىأساسهيقومالإسلامن!ف

أيضا:ويقول،(255:)البقرة(ُمويَقْلاالْحَيّهْوَإِلاََّهَلإلاُهَّللا!الكريمالقرآنيقول،أمركل

ُنيِّدلاِهَّللالَأ!:أيضًاويقول،(284ة)البقرة(ِىفْرَألايِفوَمَاِتاَوَمَّسلايِفقا!!لِلَّهِ

.(1)(3:)الزمرالْخَالِعن(

الساطعةالأزليةالحقيقةتلكمن،الأحمقالوقحالهراءهذا"أين:فضيلتهويستطرد

الشاعرعنهايقولالتىالأحدالواحداللهوجودحقيقةوهى،؟الإسلامعليهايقومالخى

الواحدأنهعلىتدلآيةلهشىءِكلوفى:الحكيم

الآخرةجمادىعددالهلالبمجلةمقال-الرباصىاحمدللدكنور/،الاسلامعلىأخرىمؤامرةةينو!املا(1)

وتأخير.بتقديم03ص،م9771هـ-يويو1397
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المواطن:عشراتفىالحقيقةهذهالمجيدالقرآنويؤيد

َقَلَخيِذَّلايٌريِدَق!ءْيَشكُلِّعَلَئوَفوَُكْلُمْلابِيَدِهٍالَذِي،تَبَارَكَ:جلالهجلكقوله-أ

سَمَوَاتٍَعْبَسَقَلَخيذَّلايالْغَفُورُزيِزَعْلاَوُهوًالَمَعأَحْسَنُأَئكُمْْمُكَوُلْبَيِلَةاَيَحْلاَوَتْوَمْلا

.(3-1:)الحك(ٍروَطُفنِمتَرَىهَلًْرعَبْلاعِجْراَفتَفَاوُتٍنِمالرَّحْمَنِِقْلَخيِفتَرَىاَّمطِبَاقًا

كلفىالمسلمترافقأنيجبالتىالحقيقةهذهئح!يخ!االلهرسولحديثويؤكد-ب

.(2)(1)"يراكفإنهتراهتكنلمفإن،تراهكأنكاللهتعبدأن"الإحسان:الأحوال

:الإسلاممعالأديانمنالروتارى"أنديةداموقفتعارضبيانوأما:الأديان

نصوصمعتمافايتعارض-بينهابالخلط-الأديانمنالروتارىنوادىموقف"فإن

:والنصارىاليهودكفرإلىأشارالذى،3الكرثالقرآنمنصريحة

تعالى:قال-أ

.(17:)الماندهمَرْيَمَ(ُنْباالْمَسِيحُهُوََهًللانِإقَالُواالَّذِينََرَفَك!لَقَدْ

تعالى:وقال-ب

ْمِهِهاَوْفَأِبقَولهُمَكِلَذِهَّللاُنْباالْمَسِيحُالنَّصَارَىوَقَالَتِِهَفلانْباعُزَيْرٌالْيَهُودُوَقَالَتِ!!

.(30:)النوفيثوَنوكَفْؤُيىَّنَأُهَّللاقَاتَلَهُمُُلْبَقنِمكَفَرُواالَّذِينََلْوَقَنوُئِهاَضئ

.(19:عمران)ا!(ُمالْسِإلاِهَّللاعِندََن!يِّدلاإِنَّ!:تعالىالثهلقولمعارضأنهكماجص-

مِنَِةَرِخَالايِفوفوَُهْنِمئقْبَلَفَلَندِينًاِمالْسِالاَرْيَغغَتْبَي!وَمَن:تعالىوقوله-د

.(85:عمران()اكلَنيِرِساَخلا

لاشك،والأديانالألوهيةجانبىفىللإسلامالمعارضالروتارىموقفنتبينوهكذا

.3الكرثالقراَنآياتمنكثيرةلآياتصريخا)نكارَايمثلالموقفهذاأن

بالإيمانك-عنهاللهرضى-هريرةأبىعنبلفظه-عنهاللهرضى-البخارىالاماماخرجهحديثمنجزء(1)

ص1!البخارىصحيح(...الساعةوعلموالإحسانوالايمانالاملامعن):م!فعالنبىجبريلسؤال

هـ.1378مصر-العبط،2.-19

.33صالرباصأحمدللدكتور/،الإسلامعلىأخرىمؤامرةالماسونية(2)
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:!والكتمان"السريةمبدأوأما-ب

المبهمةطقوسهالها"الماسونية:-الله-رحمهالشرباصىأحمدالدكتور/فيقول

ويصؤر،المحفلبداخللإنسانعظمىهيكلأماميمارسونهاطقوسومنها،الغامضة

عينىعلىوضعواأدخلأنقبل:فيقولالمحفلودخولهالماسونيةإلىانتسابهكيفيةأحدهم

وقالضئيلاَ،نورًافوجدت،عينىعنالعصابةرفعواثم،غرفةإلىوأخذونى،عصابة

عظمىهيكلجانبىإلىوكان-البشرىالهيكلوهاكتفكر،ولاهناانتظر:الكفيللى

.وخرجنقودىمنىأخذثملشراثه؟مستعدأنتهل:لىوقالالكفيلعادثم-لإنسان

عنشمروكذلك،الركبةحتىاليسرىالرجلعنبنطلونىكمورفع،غيرهدخلثم

إغماضبعدوقادنى،بحبلعنقىوربط،وصدرىعنقىعنوكشف،الأيمنساعدى

؟!حتبماذا:الرئيسلىوقال،عنقىعلىمسلولأسيفاأنوأحسستما،مسافةعينى

لمإذاحياتكيهددالسيفهذاأنالطالبأيهاافهم:قال،السيفيشبهبماأص:قلت

السر.لكتمانمستعدَاتكن

ملتهبةموادوأشعلوا،عنقىعنالحبلوفكوا،عينىعنالعصابةأزالواذلكوبعد

صدرى،إلىحرابَاووجهوا،رأسىفوقسيوفهمسلواقدالجميعورأيت،نظرىبهرت

عنقى.إلىالمئزرعلقواثم

واسمهاعشرةالثامنةالدرجةإلىترقيتولقد:ذلكبعدالماسونىهذاويقول

،الشيوخصففىمعدودًاوصرت،والثلاثينالثالثةالدرجةإلىثمالوردى"،"الصليب

العلياللأوامرالأولالمصدر-يعرفالمحفلرئيسولا-أعرفأكنلممنزلتىعلوومع

غامض.بشكلتأتيناالتى

دعوته،ويسر،الإسلاموضوحمنهذاأين:الشرباصىأحمدالدكتور/ويعفَق

غموضًاولاإرهابًاولاأسرارًايعرفلاالإسلامإن؟مبادئهوظهورطريقتهواستقامة

الكررجالقرآنعنهيعبرالذىالميسَّرالسمحِالسهلالدينهوبلتعقيد،ذاتطقوسًاولا

ِهِلُسُرَوِهِبُتُكَوِهِتَكِئالَمَوبِالفَهَِنَمآلُكوَالْمُؤْمِنُونِهِّبَّرنِمإِلَيْهِأُنزِلَبِمَاالزَسُولُ!الةآمَنَ:عوله

،(285ت)البفرهالْمَصِيرُ(َكْيَلِإَواَنَّبَرَكَناَرْفُغاَنْعَطَأَواَنْعِممهملوَقَالُواِهِلُسُّرنِّمٍدَحَأَنْيَبُقِّرَفنلا
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خمس:علىالإسلام"بنى:فيقولالواضحةالأساسيةمبادئهعل!هنَجّمرسولهويصوِّر

،رمضانوصوم،الزكاةوإيتاء،الصلاةوإقام،اللهرسولمحمدًاوأناللهإلاإلهلاأنشهادة

.(%سبيلاَ")إليهاستطاعمنالبيتوحج

مسلم:لكليقولحينوتوطيذاتأكيذاالواضحالتوجيههذاالرسولويزيد

.(3)(2)،استقمثمباللهاَمنت"قل

.(4)والكتمانالسريةلفرضالماسونيةعليهاتقومالتىالإرهابعناصربخلاف

:والوضوحالبيانمنالإسلامبهامتازماالقرضاوىيوسفالدكتور/فصتَلولقد

يتعلقفيماسواء،ل!سلامالعامةالخصائصإحدىهوالوضوحأنبيانفىتوسئَعحيث

.(5)والوسائلبالمناهجأموالغاياتبالأهدافأموالمنابعبالمصادرأموالقواعد،بالأصول

بقوله:الجانبهذاسمكاللّهعبد/دواختتم

فى"البيان"خصائصهبينمنوأن،الوضوح:الإسلامطبيعةأن:القولوخلاصة

-"!بينمادةأنعلىلنستدل3الكرثالقرآنآياتنستقرىْأنويكفى،جوانبهمنجانبكل

25"فىذكرتقدبموضوعناالمتعلقة-الحصرلاالمثالسبيلعلى V"فالطبيعةوإذن،اَية

.(6)الإسلامطبيعةمعنقيضطرفىعلىوالغموضالسريةوهىللماسونيةالعامة

وأنديتها:الماسونيةلدىالخلقىالجانبكذلك-%

فىتفحشالفاجرة"والماسونية:-اللّهرحمه-الشرباصىأحمدالدكتور/عنهيقول

(2

(r

(6

\صالخارىصحيح-إيمانكمدعاؤكمب،الإيمانك-عنهمااللهرضى-عمرابنعنبلفظالبخارىأخرجه

4صه/\العظامودعائمهالإسلامأركانبيانب،الإيمانكفىصلمهـوالإمام1378مصر-العبط9ص

.م1991-ـه1412مصر-بالأزهرالحديثدار،أولىطالباقىعدفؤادمحمدتحقيق

جامعب،الإيمانكالثقفىاللهعبدبن!مانعنبلفظهصحيحهفىمسلمالامامأخرجهحديثمنجزء

الاقى.عبدفؤادمحمدبتحقيق6هص/\الاسلامأوصات

.3ه-34صالرباصىأحمدللدكتور/،الإسلامعلىأخرىمؤامرةالماسونية

3صالابق:يراجع o.

هـ-1397رمضانأولى.!،195-177صالقرضاوىيوسفللدكتور/،ل!سلامالعامةالخصائص:يراجع

.م1977أغهـطس

.470،474صالإسلامميزانفىالعالميةالماسونية
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ولقد،أغراضهمالىوالوصول،ماَربهملنيلأحبولةواتخاذها،للمرأةاستغلالهاخبيث

عندمرذولةالمطلقةالعفة"إن:الفاجرةالجملةهذه"فويلور.«وهودهاتهمأحدقال

."الطبيعةميلضدلأنها؟والماسونياتالماسونيين

أرادهاالتىالحصانةوتلك،المرأةالإسلامبهاحاطالتىالصيانةتلكمنهذافأين

.والشرفالعفافعلىعنواناتكونحتى،للمرأة

الأولىالأساسيةاللبنةالإسلامجعلهاالتىالأسرةتحطيمعلىتعملالخبيثةوالماسونية

الأمةوهوالبهير،المجتمعتعددهمنيتكونالذىالصغيرالمجتمعجعلهابل،للمجتمع

المؤمنة.

تبدأالتىللأسرةرعايتهمنالعظيمالإسلامموقفنتذكرأنأيضَاعلينايجبوهنا

،عبادهعلىبهااللّهيمننعمةالزوجيةالحياةيجعلالكريمالقرآنذاوهاهو،وزوجةبزوج

قَبْلِلثنِّمًال!مدزاَنْلَدْوَأْدَقَلَو،:القرآنفيقولوالسلامالصلاةعليهمالمرسلينطليعتهموفى

،والَذِينَ:الأخيارالرحمنعبادعنويقول،(38)الرعد:(00.ًةثِّرُذَواًجاَوْزَأْمُهَلاَنْلَعَجَو

.(1)(74:)افرنانإِمَامًا(لِلْمُتقِينَاَنْلَعْجاَوأَعْيُنٍَةقُرًاَنِتاَّيِّرُذَوأَزْوَاجِنَامِنْاًلهَبْاَنَّبَريَقُوئونَ

منالروتارىنوادىفىيدورماعلمناماواذا:صالحالدينسعد/دويكمل

وبينالروتارىبينالواضحالصداممدىأدركنا،الإسلاملأخلاقمعارضةسلوكيات

.(2)الإسلام

أستاذمن،التسعينات"منتصفمؤخرًاسمعأنهالمتواضعالبحثهذاصاحبويذكر

اللقاءحيثالىبهلتذهبسيارةوأتته،خيريةبهيئةدينيةمحاضرةإلقاءإلىدعىJفاضل

فوجى،والكلماتالمحاضراتإلقاءمنصةمنمقعدهعلىاستوىفلما،الغربيةبمحافظة

...الإلقاءمنانتهىفلما،وروتاريةماسونيةوكتاباتورموزإشاراتبوجودأمامه

السيارةوجودظانًامسرعَافخرجبالنساء،الرجالليختلطالا"نوار؟خفتتاللقاء،وانتهى

ولاهذايجدلملكنه،الاستقبالفىكماالحارالوداعمعالمجىء،حيثمنبهلتعود

.بتصرف37صالإسلامعلىأخرىمؤامرةالماسونية(1)

.76صالمعاصرةأثوابهافىالماسونية:ينظر(2)
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"خ!أنبعدحاجةالضيفإلىلهمليسإذ؟!!السرابمنالظامئوجدماووجد،ذاك

أحدمنالإقراروانتزاع،الدييةالصبغة،واللاخلقيةالخبيثةأنشطتهموألبسواالمرادلهم

طريقخطواتبعددالندمأصابعيعضفريدَاوحيدَافذهب،!!الشريفالأزهرأساتذة

.وعبرةعظةفيهاليكونالقصةوقمن،الطويلعودته

إليها:ودعواوأندبتهاالماسونيةرفعتهاالتىالشعاراتوأما-د

منوغيرهماوالليونزالروتارىأنديةكانتإذا:القرضاوىيوسفالدكتور/فيقول

كما-والتسامحالمحبةتُعفمأو،والحريةوالمساواةالإخاءالىتدعوالمشبوهةالجمعيات

ونحن،المعانىهذهفىالدنياأساتذةلأنناإليها؟حاجةفى-المسلمين-نحنفلسنا-يقال

.(1)للناسومعلموهادعاتها

النبيلة،القيمهذهلنفسالإسلامدعاقائلاً:جعفريسرىمحمد/دذلكويؤكد

بهااللهأمرنادينيةحقائقهىبل،شعاراتالإسلاميعتبرهالاوالمساواةوالحريةفالإخاء

سنتهفىوسلامهعليهاللهصلواترسولناعليهاحمثوكذا،كتابهمنكثيرةآياتفى

إيجازفىالكريمةوالأخلاق،الإسلاميةالفضائلبعفهذهإلىنشيرأنويكفينا،المطهرة

شديد:

:الإخاء-1

الإنسانيةالأخوةبتوطيداهتمتأخلاقيةفلسفةأيةأووضعىمذهبأىأنأظنلا

الإسلامية،الأخوةتدعيمِعلىووفيرةعغزيرةفالنصو،الحنيفالإسلاماهتمكما

َنْيَبفَأَصْلِحُواإِخْوَةٌنوُنِمْؤُمْلااَمَّنِإ،:الكريمالقرآنفىجاءكماالدينهذافقانون

ولايحقرهولايظلمهلاالمسلمأخو"المسلم:الشريفوالحديث.(\.:)الحجرات(أَخَوَيْكُمْ

.(2)"يسلمهولا،يخذله

درجاتهم،مختلفعلىالمهاجرينجنباتهابينجمعتالتىالإسلاميةالأخوةهذه

اللهعبدأحمدإصلاملأبى"352المثلث8بكتابوأثباههاالروتارىأنديةلانالقرضاوىالدكتور/فتوى:تظر(1)

.183ص

البط،168/3البخارىصحيح،يلمهولاالملمالمسلميظلملاب،المظالمكفىبلفظهالبخارىاخرجه(2)

Iمصر- rVA&--.
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ومعوأرقاهالبشرمعادنأنفسمنهمفتكونجميعًافانصهروا،قبائلهمبمختلفوالأنصار

نفسهالوقتفىأنهاإلا،الإسلاميةالأخوةعلىترتكزكانتلههان،الإسلامفأخوةذلك

الإنسانية.الأخوةتلفظولاتحاربلا

الحرية:-2

تكاد،أوللإباحيةمساويةالماسونيةفىالحريةأنيرىلحقيقتهافالمتأملالحريةعنأما

إنسانَامنهوتجعل،الرذيلةمهاوىمنبهترقىحريةل!نسانيعطىف!نهالإسلامأما

والأخلاقالشرعحدودعندتقفالمسلمفحرية،الآخرينوآدميةآدميتهيحترممحترفا،

نأنرىبل،الحريةيحاربلاوالإسلام،الآخرينحرياتعخدتقففهىوبالتالى،العامة

العباداتمنالكثيرلصحةأساسيّاشرطاالحريةهذهجعلواالإسلاميينالفقهاء

.والمعاملات

العلاقاتوكافةوالزنا،والمخدراتالخمرشربأتباعهعلىحرئمالإسلامكانواذا

سائرمنيشربوأنيأكلأنللمسلمأباحنفسهالوقتفىفإنه:شرعًاالمحرمةالجنسية

بأكثريتزوجأنلهوأباح،الدينتعاليمِضوءفىشاءبمنيتزوجأنلهأباحكما،الطيبات

.(3)الاء:(وَرُبَاعَوَثلاثىَنْثَمالنِّسَاءَِنِّملَكُمطَابَاَم!فَانكِحُواواحدةمن

علىتحافظنفسهالوقتوفى،الحريةللإنسانتحقق،اللهبشرعالمقننةالحريةهذهإن

واْمثاله.الماسونىالمفهومفىتهدرماغالبًاالتى،الإنسانيةكرامتهلهوتحقق،آدميته

:المساواة-2

محافلهمصيلفظونحيثالشعار،بهذامناداتهافىنفسهاالماسونيةتخالف

بتعاليمهالإسلامأما...عضويتهميقبلونولا،الحاجاتوأصحاب،الفقراء:وأنديتهم

،إنسانكلمنزلةىِلعالمحافظةعِمجميعًاالناسبينيسوىفإنه،الراقيةواْوامره،السمحة

نِإلِتَعَارَفًواَلِئاَبَقَوشُعُوبَاْمكاَنْلَعَجووَأُنثَىٍرَكَذنِّمخَلَقْنَاكُمإِنًاالثاساَهُّيَأَي!:تعالىيقول

.(13:)الحجرات(ٌريِبَخٌميِلَعَهَّللاإِنَّْمُكاَقْتَأِهَّللاعِندَأَكْرَمَكُمْ

!LS ICIقدوإسلامناوأشباهها،الماسونيةاعتناقعلىيحملناالذىفماكذلكالأمرن
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السذجعلىبهالتضحكإلاالشعاراتهذهترفعلاالماسونيةإن.كلهاالفضائلحوى

بحقيقتها)1(.لهمعلملاوالذين

:الخيرىالاجتماعىالنشاطوأماهـ-

"قديمَا:قائلأ-اللهرحمه-الشعراوىمتولىمحمدالشيخفضيلةلذلكتعرضفقد

منإنها:لهابعفالمعاصرينقال،الماسونيةبالمحافلنفسهاتسمىجمعياتهناككانت

ويدعون،المجتمعفىالخيرفعللنفسهاالمحافلهذهوتزعم...الصهيونيةغلاةتكوين

يشارككيفإذ؟...خارجهمنبالخيرالظاهر،أعماقهفىالباطل:التكاتفإلى

أنهأساسعلىخيرفعلفىيشاركولا،الماسونيةعلمتحتالخيرفعلفىالإنسان

عملأىفىخيرذرةأىينسبواأنالثهمنهجعنالشاردونهؤلاءيحاولولماذاإسلامى؟!

"الروتارى،تسمىوأنديةجمعياتعننسمعالأيامهذهوفى!؟الإسلامغيرإلى

دعواهم.بظاهرينخدعونالمجتمعرجالمنخيرةونجدو"الليونز"

حرئمهل:نسألوهناالخير،فعلاذعاءطريقعنالمجتمعإلىيتسللونإنهم

يفعلونهولا"الليوتر"،أو"الروتارى!باسمالخيريفعلونلماذا...الخير؟فعلالإسلام

.الإسلاموهوالأصيلمنبعهإلىمنسوبًا

الحذريأخذواأنعليهم،ةيدن"الاوالدعاوىهذهوراء-يدرواأندون-المنساقينإن

تهفو؟ماذاإلى:سألوهالذىالثهمنهجعنالخارجذلكمثلفمثلهمالشاردونأما...

كأسثمنيكونوأنخمركأسعلىالإفطاريكونوأنرمضانإفطارإلى:فأجاب

مسروقًا!!الخنزيريكونوأنخنزيرثمنالخمر

مراتأربعحرامًاأفعلهمايكونحتى:أجابالتعقيد،هذاسببعنسألوهوعندما

.(2)باللهوالعياذاللّهمنهجعنالشارديفعلهكذا...

.بتصرف156-152صجعفريرىمحمدللدكتور/،الأحرارابخاؤون(1)

تَقاوَنواوَلاوالقؤىربْلاعَفىاونَواَعَتَو،2آيةالمائدةسورةفىتعالىلقولهتفسيرهعدخواطرهفىفضيلتهذلكتال(2)

،المصرىبالتلفاز؟م985فبرايرأولهـ-5014الأولىجمادى11الجمعةيرمفىوذلك(ِناَوْدغْلارا؟ثْميَلغ

ونثرت،التلفزيونيةللحلقةإعادةالكريمالقرآنب!ذاعةم8/6/1985هـ-5014رمضان02السبتيومومساء

اللهعبدأحمدإسلاملأبى،352المثلث"ينظر9/26/1986يومالقاهرية"الأخبار"جريدةالكلامهذامضمون

113-112صالمؤلفلنفس،الأممسرطانوالماسونيةمصر،-شبرا-الحكمةبيت.ط"179-177ص
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لأن؟اللهبمنهجفعدّهشيئاتصنعأنأردت"إذا:-اللهرحمه-فضيلتهيضيفثم

يقومون،المجتمعفىبارزاتيكنأنيردناللائىوالسيدات"الراقية"الأسرالأعيانالناس

هذهأنلهميتبينأنوبعد،الماسونيةكانتذلكوقبل"ليونز"،أوروتارى""جمعيةبعمل

تعملونأنكمصدقنانحن:لهمنقولخيرأ،نعملنحن:يقولوناليهودعملهاالا"ندية

تقولونلاولماذا؟وغيره"ليونز"و"روتارى"مندوافعإلىالخيرتنسبونلماذاولكن،اًريخ

وترفعون،بقيمكمأنفسكمترفعونوبذلك،بهدينناأمرثامسلمونلأنناهذا؟نعملنحن

؟لغيرهولاللروتارىلانضمامكتنسبهأنيصحلامسلميامنكيأتىخيرفأى،الإسلام

.(1)"(33:)!لت(َنيِمِلْسفْلامِنَيِنَّنِإَلاَقَو!معنىوهذا،عليكحرامهذالأن

متسائلأ:صقرعطيةالشيخويتابع

إنسانيةوأغراضًاأهدافاتضعأنالمسلمينواْفكارالإسلامتعاليمعقمتهل...ثم

العالمفىإن؟نواديهمعليهاأقامواأنهموالليونزللروتارىالمؤسسونيدعىكالتى،نبيلة

المجتمعلخدمةوأنشطةأهدافمنعندهابماالغنىكلغنيةومنظماتجمعياتالإسلامى

المعروفالأجنبىلنايضعهماإلىحاجةفىنحنفهل،عامةالوطنولخدمة،الإسلامى

بعدائه.

ولتكن،البريئةميادينهأكثرفما،فيهشبهةلااجتماعيًّانشاطايباشرأنأرادمنإن

اللّهاكملهالذىالحنيفديننامنمقوماتهاتتخذوسلوكها،فكرهافىالمستقلةشخصيتنالنا

تعالى:قال...ةرخَالاوالدنيافىطيبةحياةبهالتمسكعلىووعد،النعمةبهوأبم

مَعِيشَةًلَهَُّنِإَفيِرْكِذنَعأَعْرَفىَْنَمَوبمىَقْشَيولايَضِلفَلاَياَدُهاتَّبَعِِنَمَف...!

.(2)(124-123:)طهأَعْمَى(ِةَماَيِقْلاَمْويوَنَحْشُرُهُضَنكًا

-"المدخل"فىالمتواضعةالرسالةهذهأولفى-ذكرهسلفبماالتنويهيجدروأخيرَا

فىالليونزنوادىمنكهديةمقدمةطبيةسيارةالشريفالأزهرجامعةرففمجلسمن

ِهَتلاإفىدَغاتِقَنألْوَقننْحَأ،وفنْ:-33آيةفصلتسورةفى-تعالىلقرلهتفيرهبصددوهو،ذلكففيتهقال(1)

الأولىجمادى51الخميىعددالقاهرية-الإسلامىاللواءجريدة:تنظرالْفبمين(،بنإئنيلاَتَومَالِحاوَغمِل

.؟1ص،م1999اغطى26-ـه1420

(r)صاللهعبدأحمدإسلاملأبى،352المثلثIvy.
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ضدالنوادىهذهبهتقومالذكطالتخريبىبالعملالمجلسأعضاءأغلبيةلإيمانوذلكمصر

...لإسلاما

وانفرط...مزاعمهموخبثوأنديتها،الماسونيةدعاوىتهاوىالأزهرأظهروبهذا

الروتارىلأنديةالمنتسبونيظلفهل...أمرهاوافتضح...أخرىوراءواحدةعقدهم

والانتسابللدخولطريقهمفىمن"""و،الانخداعمنحالهمعلىوأشاههاوالليونز

نسأل!؟...خبيئهاوكشف...وأنديتهاالماسونيةعلىالا"زهريةالردودهذهبعد...

...والتوفيقالهدايةاللّه

تعقيب:

ملاحظةثمةفإنلها،التابعةوالأنديةالماسونيةعلىالأزهريةالردودسردانتهاءوبعد

من:كلعلىخفيفة

غيرها-أو-الثقافيةمواسمهامنأىفىتقدملمفإنها:الشريفالأزهرمشيخة-أ

وأنديتها.الماسونيةيكشفاًّدر

علىللرديفردلمأنهحيثالصدد،هذافىأيضًاالإسلاميةالبحوثومجمع-ب

كشففىيساهم-يصدرهاالتىالإسلاميةبحوثهسلسلةفى-واحدًاكتابَاولوالماسونية

المثقفين.منالعريضةللجماهيرودواخلهاكوامنها

أجدفلم-الأزهرمجلة-عنهتصدرالتىالعريقةللمجلةبالنسبةالأمركذلك-!

ساغن!ف،الماسونيةوراءهاتسترتالتىالأقنعةيكشف،بالذاشيئًاالأخرىهىبها

م18/4/1964إلىالتحديدوعلىالستيناتمنتصفإلىالخمسيناتمنذلهاعذرالتماس

حتىمصر-فى-الماسونيةأمرانكشافلعدممصر؟فىالماسونيةالمحافلحلتاريخوهو

أمرها-وانكشافالماسونيةحلبعد-ذلكعلىاستمرارهايسوغفكيف،التاريخذلك

واحدهدف-مجتمعة-يحكمهالاوالتى،المقالاتمنقليلنثارباستثناء،الاَنحتى

الروتارىأنديةوهىوتوابعهاالماسونيةوباءضدبحملةالقيامنحويصوبمحدد،

نشرتوأنهالاسيما،الموضوعهذابتناوللكتابهاالدعوةتوجيهبهاالأجدروكانوغيرها،
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مايو5-3منبموريتانياالمنعقدالأولالإفريقىالإسلامىالمؤتمرفىشاركالأزهرأن

19V7توصياته:منوكانم

صلتهاعنللكشفالإفريقيةباللغاتواسعةدراساتفىالماسونيةاْسرار"كشف

.(1)"والثقافىالاجتماعىالتوجيهمراكزعنزعمائهاوابعاد،بالصهيونية

كتيبًا-الثمانيناتمنتصففىفتصدرتعود-العريقةالمجلةأعنى-ذىهىهاثم

بالماسونية،اًّصاخكانوأهميتهقيمتهمعالكتابهذاأنإلا،"الماسونية"أسراروهو-قيما

و"الليونز،"الروتارى"أنديةوهىالماسونيةتوابعيكشفماعلىمشتملاًيكنولم

المحافلإغلاقبعدالمجتمعفى-تزالوما-وقتهاوالمتوغلةالقائمةوهىوأشباهها،

الروتارىصلةعنيكشفماونشربإصدارإكمالأيتطلبرم"الاكانثمفمن،الماسوتية

فرديةجهودهىوأنديتهاالماسونيةعلىردودمنارتأيناهوما،ذلكونحوبالماسونية...

.العلماءمنلنفرأزهرية

علىالردفىالأزهرقدمهاالتىالجهودمنينتقصولايغضلاكلهذلكأنبيد

بابمنالخفيفةالملاحظةهذهتكونَّمثومن...وخداعهازيفهاوكشف،الماسونية

أعلم.والله،"المقربينسئاتالأبرار"حسنات:قولهم

التوفيق.وبالله

!ئن-+بَبرثِ

.731ص،م1976هـ-يوليو1396رجبعدد48المجلد:الأزهرمجلة(1)
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بع+الراالفصل+

والوجوديةزهرالأ

قسمين:إلىوينقسم

أقوالها.وأهمبالوجوديةالتعريف:الأولالقسم-أ

الوجودية.منالنقدىالأزهرموقف:الثانىالقسم-ب

:ويتناولمبادئهاوأهمبالوجوديةالتعريف:الأولالقسم-أ

تمهيد.-

الماهية.علىالوجودأسبقية-2.وسارترهيدجر"5دموجزة-ترجمة1

الوجودية.الأخلاق-04""الإلهمنالوجوديةموقف-3

.الوجودىالقلق-5

وأقوالها:""الوجوديةبالتعريف:الأولالفسم-أ

تمهيد:

بميلهاشىءكلقبلتتميزالكلمةهذهمنيفهمكماةالوجودية،:فولكييهبوليقول

اهتمامهوإنما...بالماهيا!كثيرَايهتملافالوجودىالوجود،أهميةعلىالتشديدإلى

موجود)1(.هوماوجودنحوالأصحعلىأوموجود،هومانحويتجه

لبثتولكنها،سقراطإلىللوجوديةالتاريخيةالأصولكيركجورد)2(أرجعوقد

نأإلىمنظممنهجىنحوعلىويعرفهاعنها،يعبرلسانَاتجدلاالتاريخمنطويلةأحقابًا

للطباعةيروتدار،ثانية.ط،ييرتصرف48صعيانىمحمد:ترجمة-فىلك!هلبول:الوجوديةسهذه(1)

.م6951يروت"والر

مفاهيمهأنغيرائو!ليفالبعضبهيعترفلا،م1855وت،م1813عامولددنمركى-كيركجوردمورين:هو(2)

لاكتبفيماتقرأهأنفهمهويتطلب،الفلفةلهذهأصلأجعته،الوجوديةالفلسفةفىأصداءلهاوكانتثاعت

المنعمعبد/دالفلمةالموسوعة:ترجمتهلهَراجع،حياتههىفافكاره،صعبأمرتلخضهلأن؟عنهتقراأن

تاريخذكربدونبالقاهرة-مدبولىومكتبة-بيروت-زيدونابندار،أولى.ط،389-387صالحقى

الطبع.
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صاغالذىوالمفكرالملحد،الوجودىللمذهبرائدًابحقيعذُالذىسارتر"بول"جانجاء

.(1)ونظرياتهمناهجهالمذهبلهذا

إلاعلمىنطاقعلىتنتشرلمأنهاإلاسارتر،قبلفلاسفةبهاقالالوجوديةراكف"الاف

سارتر)2(.خلالمن

ووجودية-ب،مؤمنة-وجودية-أ:قسمينإلىتنقسمالوجوديةأنسارترويذكر

منصنفانيعتنقهاواحدةفلسفةوليستللوجوديةفلسفتانهناكئيتوجد:فيقول،ملحدة

منهم:واحذاصنفًاولش،الوجودين

والاثنان"يسبرز"و"مارسيل"جابريلرأسهموعلىالمسيحيونالوجوديونفهناك-أ

لكاثوليكيتهما.مخلصانكاثوليكيانمسيحيان

،الفرنسيونوالوجوديون"هيدجر"رأسهموعلىالملحدونالوجوديونوهناك-ب

.(3)"انأو

الوجوديةعنالحديثفىأحوالهغالبفى-اللّهبعون-البحثتركيزوسيكون

فىالمتمثلةالملحدةالوجوديةإلىالأولىبالدرجةمتجهَاعليها،الأزهريةالردودهمايراد

مجتمعاتنافىتركوهالذىالانحرافلكبيروذلكتبعهما،ومنوسارتر"هيدجر"

الإسلامية.

التالية:النقاطالبحثسيتناولولذا

."سارتر"و"هيدجر،دموجزةترجمة:أولآ

.70صعيتانىمحمد:ترجمة-فولكييهلبول:الوجوديةهىهذه(1)

2/189نويهعثمان:ترجمةوزيمله-توماسهنرى:تايف،،سارترإلىصقراطمنالأوربىالفكراعلاميراجع(2)

مصر.-م1977نجرايرهـ-1397عفرعددالهلالكابسللة

مطبعة،أولى.ط،11صالحفنىالمغعبد/دالفرنيةعنترجمه-صارتربوللجان)نانىمذبالوجودية(3)

إمامالفتاحعبد)مام:ترجعة،"الرجوديةكتابهفىماكورىجونأنعلى،القاهرة-م1964المصريةالدار

الوطىالمجلىإعدار،م1982هـ-اكتوبر2014الحجةذىعدد58رقمكتابالمعرفةعالمسلسلة19-18ص

.وملحدةمؤمنةىإل-سارترذكرهالذى-النقمهذايرتضلم،بالكوبتوالآدابوالفنونللثقافة

http://www.al-maktabeh.com



العشرين(القرنمنالثانىالنصف)فىالمنحرفةالفكريةالتياراتعلىالردفىالأزهرجهود

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!03r!!

وهى:الملحدةالوجوديةمزاعمأهمعرض:ثانيَا

."الله"تعالىالإلهإنكار-ب.الماهيةعلىالوجودأسبقية-أ

.الوجودى"القلق"-د.الوجوديةوالأخلاقالقيمجص-

التالية.الصفحاتفىوذلك

:"سارتر"و"هبدجر"دموجزةترجمة-1

:"هيدجر"-أ

"فرايبورج،جامعةفىدرس،(1)ألمانيةأسرةمنم1889سنةهيدجرمارتنولد

معهونالداهوسرل،)2(باتصلثم،ريكرتيدعلىالدكتوراهشهادةمنهاونال،الألمانية

،م1916عاموذلك"دنزسكوت"عندالمقولاتنظريةعنبرسالةالتدريساعتمادشهادة

أستاذًاعينوقدالفينومينولوجى"،والبحثالفلسفة"حولياتلمجلةمشاركًامحررًاوأصبح

وبعد،،والزمان"الوجودكتابهبهانشرم1927عاموفى،م1923عامماربورجبجامعة

خلفًابهاأسشاذاألمانيابجنوبنرايبورججامعةإلىعادم1928عامفىة!بذلك

.(4)الجامعةلهذهمديرَاوعينلهوسرل)3(،

:ثلاثمجموعاتإلىهيدجرألفهاالتىالكتبنقسمأنويمكن

التىوالرسالة"الحكم"،عنكتبهالذىالبحثل!مالجامعيةالصبغةذاتالكتب-أ

."دنزسكوت"عنللجامعةقدمها

."والزمان"الوجودالرئيسىكتابهالثانيةالمجموعةوتتضمن-ب

-بالقاهرةالقويةالدارمطابع.ط،وشخصياتمذا!صلسلة30صالعزيزعبدكامللفؤادوجوديونفلاسفة(1)

تاريخ.دون04العددمصر

رصالةالفلسفةفىيرىكان"الفينومينولوجية"،الظواهرفلفةمؤسس!،نىlliيهودى(1938-1859):هوسرل(2)

الفلسفية،الموموعة:يراجع،8خالصظواهرعلمإلىعاممدخل:الأفكارآ:مؤلفاتهمنمقديا،وواجبًادينية

.51.-508صالحفنىالمنعمعدللدكتور/

المعرفةعالمسللة،271ص،قرنىعزت/د:ترجمةبوضنسكى.م.إ:تأليف،أوربا،فىالمعاصرةالفلسفة(3)

1141c'هـ-شتمبر1114`الأولربغ165رتمكتاب- fبالكويت.والآدابللثقافةالوطنىالمجلسإصدار

.30صالعزيزعبدكامللفؤاد،وجوديونفلاسفة(4)
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"كانتكتابمثل،الثانويةأوالملحقةالكتبعلىالثالثةالمجموعةوتحتوى-ب

،م1930سنةالميتافيزيقا،؟"ماالا"ساس،،و"ماهية،م1928سنةالميتافيزيقا،ومشكلة

.م5194سنة؟"الحقيقة"ماوكتاب

أيةإلىنقلهايصعبالتىالجديدةالمصطلحاتله!ايرادبالتعقيدعامةالكتبهذهوتتسم

.(1)متعذرةتكونتكادبلشاقةمهمةالفيلسوفهذاأفكارتبسيطن!فولذلك،أخرىلغة

.(2)العربيةالىكتبهمنعددوتُرجم،م1976عامتوفىوقد

سارتر:-ب

"يونيه"أيلولمنوالعشرينالحادىفىبارش!فىسارترإيمارشارلبولجانولد

حيثأهلها،بيتإلىعائدةأمهحملتهم1907سنةوالدهتوفىنْاوبعد،م5190سنة

علىالاكبرالتأئيرصاحبكانأنهسارتريذكروالذىشفايتزر"،"شارلجدهمععاشا

.(3)الأولىنشأته

ىد"سيمونهىلهزميلةمععلاقةالجامعةفىطالئايزلولماسارترنَؤكولقد

يمزوجافلمذلكعنالعزوفنهائيًّاقرراأنهماإلا،اًّيدجالزواجفىوفكرابوفوار")4(

.إطلافا)5(

حيثببرلينالفرنسىبالمعهدوالتحق،بالفلسفةاهتمامَااكثرشبابهفىسارتركانوقد

(1)

(2)

(3)

(4)

(0)

الصفحة.نفسالسابق

.271صقرنىعزت/د:ترجمة-لبوضنسكى:اوربافىالمعاصرةالفلفة

المؤمسة.ط،العالمىالفكرأعلامصللة6-5صجحاجررج:ترجمةثودىفيليب:تأليف،آسارتر،،يراجع

.م1973بيروت-والثرللدراساتالعربية

،سنواتبثلاثمنهأصغروهىسارتر،منشهرةأقلأنهاإلا،الوجودبةللمدرمةاجتماعوعالمةوفيلسوفةروائية

هذهلازم!هاوقد،للكونالخلقىالنظاموحولتعالىاللهوجودحولالثكوكبعضالمغرنذذهنهافىثاروتد

تاليف:،والأدبالفل!فةبينصارتر:الترقيبعلىيراجع،م14/4/1986توفيتحياتها،طوالالكوك

،م1981بالقاهرةللكابالعامةالمصربةالهيئة.ط،6صمجاهدالمغعبدمجاهد::ترجمةكرانشونموري!

،الأهرامآوجريدة،بالكويتالاعلاموزارة)صدار32ص،م1986يوليو332العددالكويتية8"العربىومجلة

.؟ص،م15/4/1986بتاريخالقاهرية

.6-5صكرانتونلموري!:والأدبالفلسفةبينسارتر:يراجع
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اللذين"هيدجر"و"هوسرل"تأثيرتحتووقع،عاملمدةالمعاصرةالألمانيةالفلسفةفيهدرس

!هيدجر")1(.لفلسفةكثريمت"والعدم"الكينونةسارتروكتاب،إطلالهابهمايلتقلم

اعتادهاالتىالطريقةفىينحصرلاف!نه،أفكارهعنسارترتعبيرعنوأما

،(2)الطويلةوالقصةوالأقصوصةالأدبىكالنقد:أخرىوسائليعتمدإنهبل،الفلاسفة

خطينفىتسيركانتالثلاثينمناقترابهمنذبدأتوالتىالكبرىسارترأعمالأنذلك

:متوافش

.الاءدبخط-أ

.(3)ويفسرهالآخريكملالخطينمنكلوكان،الفلسفةوخط-ب

الفلسفةعداماسارترفلسفةكلتضمنتالتىالرواية"الغثيان"روايةوتعتبر

تعتبرالتىالقصةهذه،الفلسفيةسارترأعمالأهممن"الجدار"قصةوكذا.(4)السياسية

.(6)مؤلفاتهمنذلكغيرإلى،(ْ)الوجوديةللأفكارتقليدئاعملاَ

بروسيهمستشفىفىم1980سنةإبريل15الأربعاءمساءمنالتاسعةفىتوفىوقد

(7)
.!شر..

r)

3)

5)

V)

.8-7ص،كرانتونلموري!:والأدبالفلفةبينسارتر:يراجع

لمرجةابراهمركريا/دقصدير:!لراجع،73صعبتانىمحمد:ترجمة،فولكييهلبول،الوجوديةهىهذه

م1957المصريةالثردار:الناضر،7صمجاهد،انعمعبدمجاهد:ترجمةسارتر،بوللجان،،سرية"جلة

.بالقاهرة

تصدرهاركريافؤادللدكتور/عارتر"،فكرفى"الانانمقالم1980هـ-يونيو0014رجبعددالعربىمجلة

كتابطلة178عىركريا،فؤادللدكترر/،العربىالعقلالىخطابايضئا::وينظر،بالكويتالاعلامورارة

.م1987كتوبر15الكوييةالعربىمجلةتصدرها17رقمالكاب-العربى

دار:الناثر،01صالنابلى!ثاكر:ترجمة،خمور)يري!:تأليف،،الرومانى،العقلىالمفكر"سارتر:

.أخرىياناتدون-مصر-المفكر

163صبالروينمحمدمحمدللدكور/،المحتوىوهدمبناءبدائلمواجهةفىكبرىفلسفيةمذابيظر:

.؟م995بيروت-العربيةالنهضةداراناشر:

مؤلفاتم1967هـ-فبراير1386ثوالبوفواردىوسيمونسارترعنالخاعررعددهافىالهلالمجلةعددت

المجلة.من176-171ص:يراجعصارتر،

تاريخذكردون،بالاسكندريةالمعارفمئأة:الناثر،5صالارونىحبيبللدكترر/،سارتربولجانفلفة

الطبعة.رقمأوالثر
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الماهية:علىالوجودأسبقية-2

نأجميغايؤمنونالملحدينأوالمسيحيينشواءعموفا"الوجوديين:أنسارتريذكر

.(1)"الماهيةعلىسابقالوجود

ويواجهشىءكلوقبلأولأيوجذالإنسانأنبذلكنعنى"إننا:بقولهذلكويوضح

.(2)"دعبفيمانفسهيعرفثمالعالمفىوينخرطنفسه

لهفتكونالخارجىبالعالمويحتكشىء،كلوقبلأولأيوجدالإنساننْايعنى

صفاتحياتهبدايةفىللإنسانيكنلمفإذا،تحددهالتىهىأشياءلنفسهويختارصفاته

بعدإلاشيئًايكونلنوهوشيئايكنولمبدأالصفر،منبدأقدلأنه؟فذلكمحددة

نفسه.سوىيكونولنذلك

ذلكبعدمنثمبمقتضاهااللّهخلقهبشريةطبيعةللإنساننْاترىالمؤمنةالوجوديةإن

وش!مون.ويتباينونالناسيختلف

يوجدلالأنه؟البشريةالطبيعةاسمهشيئًال!نسانأنفتنكر:الملحدةالوجوديةأما

لديهالتىالمسبقةللفكرةطبقًافردلكليحققهاوالذىالطبيعةهذهوجودتمثلالذىالرب

كل.عن

بعديكونهأنيريدمايكونوهو،يكونأنيريدثميوجدالوجوديتينفىالإنسانإن

الوجود.إلىيقفزهاالتىالقفزة

.(3)الوجوديةمبادئمنالأولالمبدأهوهذا،بنفسههويصنعهماسوىليسوالإنسان

(1)

(2)

(3)

"دراساتكتابهفىبدوىالرحمنعد/دأنبالذكروجدير،11صمارتربوللجان،إنانىمذهبالرجودية

(.Iط،2؟5ص"الوجوديةالفلفةفى ، rكلبانتقريرهفىسارترعاضدم0196لبنان-بيروت-الثقافةر

إلىكجوركيرمنالوجردية"المذاهبكتابهفىجوليفيهريجي!أنإلا،الماهيةعلىالوجودببققالواالوجوديين

يفللم"هيدجر"أنأيضاوذكر،المألةفىمارشلجبرائيلترددنقلجثهذااعلىصارتريوافقلم8سارتر

،12صو،11صريدةأبوالهادىعبدمحمدومراجعةكاملفؤاد:ترجمة،الوجوديةالمذاهب8:يراجع،بذلك

معحواربداية8مقالهفىأمينعثمان/د:سارترمنالتمميمهذاعلىيوافقلمكذلك،للطباعةمصردار.ط

شرالبوفواردىوسيمونسارترعنخاصعدد-الهلالبمجلة99صوالمؤولية،والماهيةالوجودعنمارتر

.م9671هـ-فبراير1386

.13صماكورىلجون،الوجودية

12صالحفنىالمنعمعبدللدكتور/،الوجوديةمعنىيخظر: r- r،ذكردون،بالقاهرةراديوميهبةوتوزيعنثر

الطبعة.رقماوخل!ات
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فولكييه:يقول،وحدهبالإنسانى!اخالماهيةعلىالوجودأسبقهنْاإلىالإشارةوتجدر

الخاضعالعالمفىالحروحدههوالإنسانلأن؟وحدهالإنسانعندالماهيةيسبق"الوجود

ماكلا!سينطوىالحبةففى،بحدودهسلفًافمقيدالمخلوقاتمنعداه!اكلأما،لتجربتنا

وذلكالصنة!هذامننبتةأوشجرةوالمناخالتربةمنمعينةظروففىمنهايجعلسوف

علىالشجرةإقباليسبقهويتهاماأىالشجرةستكونهوما،الضخامةوتلك،الشكل

واحدًايختارنْايستطيعمعينةظروففىفهو،الإنسانتجدهذاعكسوعلى...الوجود

نعرفنْاوفعلاًاختارهمانعرفأننستطيع،وحسباختيارهيتمأنوبعد،عدةفرضياتمن

أساسعلىيقومالماهيةعلىالوجودأسبقيةأنذلك،(1)هويتهماأىاختيارهمنهصنعماذا

!إن:سارتريقولحيث؟(2)نفسهالإنسانىالوجودهىالوجوديينعندالحريةإذن،الحرية

،اَرحوكونهإنساناكونهبينفارقهناكليسإذبعد؟فيمااّرحليكونأولأكائنَاليسالإنسان

.حرًّا")3(يكونبأنعليهمحكوموهوحريتههىالإنسانفماهية

:""الإلهمنالوجوديةموقف-3

،الإنسانهوالموجودن"الموجود؟اللّه:نقولأنيصح"لا:كجورد""كيريقول

زمانلالأنهموجود؟غيرفهو،لهزمانفلااللّهأما،زمانفلهالإنسانهويتغيروالذى

.(4)"كائنهوبل،له

يبدوالذىبالوجودملتزمًا"هيدجر،ظل:"شورون"جاكعنهفيقول"هيدجر"وأما

.(ْ)الكلباعتبارهنفسهيقدمأنللعدميمكنثمومن،اًتيمالربفيه

(2)

(?)

(4)

off)

.60صفولكييهلبول،الوجوديةهىهذه

الأنجلو.طبعدها،وما43صحباترالعزيزعدسعدللدكتور/،الوجوديةالفلفةفىالحريةمشكلة:براجع

الطبعة.رقمذكردون-م1970،المصرية

المعرفة-عالمسلسلة261صحينيوسفكامل:ترجمة-شورونجاك:تاليف،الغربىالفكرفىالموت

م؟984)بريلهـ-4014رجبالاَخرة/جمادى-بالكولتوالآدابوالفنونللثقافةالوطنىالمجلس)صدار

.76رقمكتاب

137519عام27المجلد:الأزهرمجلة o1 --A666صالطنيضمحمدللثيخ،والوجوديونالإلهمقال،

13ثوالعدد"الاسلام"لواءمجلةوكذا VA-121صالاملام،لواء"ندوةباب،م1959)بريلهـ.

"عالمسلسلة،2هo-254صحينيوصكامل:نرجمة،شورونلجاك،الغربىالفكرفىالموت:ينظر

."المعرفة
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وجودإنكارإلى..."الماهيةعلىالوجود"أسبقيةزعمهخلالمنسارتروانطلق

:فيقولالإله

يكنلمإذاأنهتامينوجلاءوضوحفىتعلنأنا،أمثلًهاوالتىالملحدة"الوجودية-1

وتبين،معالمهتتحددأنقبلتواجدقدواحد،مخلوقالأقلعلىيوجدف!نهموجودَا،الله

.(1)"ماهيتهعلىسابفاكانوجودهأنبمعنى،الإنسانهوالمخلوقوهذا

،داعوبلا،عقلىسبببدونمولودكل!يولد:"الغثيان"روايتهفىويقول-2

.(2)"بالمصادفةيموتثمالضعفمنبواقعحياتهوتمتد

منإلىيخيلحتىبنفسكنفسكتكفىفأنت":"الجدار،قصتهفىويقول-3

.(3)"معيندوننفسكخلقتأنكيدانيك

الوجودبة:الأخلاق-4

إنكارهإلىذلكوراءمنفيصل،تدنيهيواصلتعالىاللهلوجودسارترإنكارومن

:فيقول...والشرائعالقيملوجود

تسقطتصرفاتناتبرزالتىوالشرائعالقيموجودفإنموجودغيراللهكان"إذا-1

.(4)"موجودةغيروتصيربالتبعية

طريقَاتعالىاللهلوجودد!انكارهالماهيةعلىالوجودبأسبقيةزعمهمنويتخذبل-2

الوجودية"إنَّ:فيقول،تعالىاللّهتشريعمصدرهايكونالتىوالأخلاقالقيملإنكاره

الخيروجودوعدم،كذلكالمعقولةالقيموجودعدممعناهاللهوجودعدمإن:تقول

ذلكيعقللامتناهكاملوجدانوجودعدممعناهاللهوجودعدملأن؟ةيلْبَقمسبقةبصورة

له؟معنىلاقولأوالنزاهةالصدقبوجوبأوالخير،بوجودالقوليصبحوهكذاالخير،

الله.مصدرهالقيمأواللهلوجودفيه.دخللابحتإنسانىوجودحيالنصيرلأننا

.الكتابنفسمن67ص،24صأيضئا:ويراجع،ييربتصرف13صانانىمذبالوجودية(1)

دون،بيروت،الحياةمكتبةدار.!،167صالحينىهاشم:ترجمةمارتر،بوللجان،8الغثانآرواية:ينظر(2)

.116صلفولكييه،الوجوديةهىوهذه،النثرتاريخذكر

.م1979بيروت-الحياةمكتبةدار.ط،21ص،الحسينىهاثم:ترجمةلارتر،،8،الجدارقصة(3)

.25ص،إنانىمذهبالوجودية(4)
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،"مباحشىءفكلموجوذايكنلماذااللهإنآ:مرة"دستيوفسكى")*(كتبوقد

إنكارأنفيهانعتقدوالتى،الوجوديةمنهاتنطلقالتىالخقطةهو!دستيوفسكى"كتبهوما

يجدلامهجورَاوحيذايصبحالإنسانوأنمباخافعلأيصيرشىءكلأنيعنىالنّهوجود

داممالأنه؟لهعذرلاأنفيهاويكتشفبهايتشبثإمكانيةاْيةخارجهاأوذاتهداخل

إلىتصرفهأسبابوتفسيرسلوكهب!حالةل!نسانعذرلاف!نهحقيقةالماهيةيسبقالوجود

تفسيرأبالحتميةتفسيركليصيرآخروبمعنى،الصفاتومحددةمسبقةإنسانيةطبيعةوجود

.(1)الحريةهويصبحبلحرأالإنسانويصبحمستحيلاً،

.(2)،للقيمالوحيدةالدعامةهىحريتى"إن:أيضايقولثمومن-3

يتبعهالذىالخلقىقانونهلنفسهيحددأنفردكلعلىينبغى"أنهيعتقد:كانفسارتر

غيرغامضةالأخلاقية"القيم:فيهايقولالتىنظرهلوجههتبغاوذلك،(3)"حياتهفى

ولانرفضهاأنإلايسعنالاذاكغموضهاوازاءنهايةلاماإلىوتتسعتمتدوهى،محددة

.(4)"الصحيحالحلونستلهمهاإليهانلجأالغرائزإلالنايتبقى

تقولبوفوار،دىسيمون-عشيقته-صديقتهنجد،يقتدىبالمقارنالقرينولأن-4

حقإلىيحومللأنه؟نابفاضحمبدأالزواجمبدأ"إن:"الثانى"الجنسكتابهافى

التلقائى")5(.الباعثعلىيقومأنينبغىحرتبادلالطبيعةبحكمهوماوواجب

العنانلإطلاقذاتهويثبتيحققالفردأنترىسافرةإباحيةسارتروجوديةفطابع

فلنترك،المادةفىوجدنا"إننا:المشهورةسارترعبارةتجسدهوشعارها،وهواهلشهواته

.(6)"ديرتماتفعلإذنالطبيعة

)يمه(

(1)

(2)

(3)

(4)

(0)

(6)

180ص،الفلفيةالموصوعة:قنظر"مf-1881)821"الوجوديةروادأبررمنروسىروائى

.2ه-24ص)نانىمذهبالوجودية

.56صكرانونلموري!،والأدبالفلسفةبينسارتر

:بعنوانريدأبوأحمدللدكور/،مقالمن51ص،م؟987ىطغ(-ـه071الحجةذىعددالهلالمجلة

.،الفلاسفةيتخاعمآعندما

يشر.بتصرف30-29صإنانىمذهبالوجودية

.8ص،م1966هـ-يناير1385رمضانعددالهلالبمجلةبرفوار"دى"سيمونعنمرروالأندريهمقالمن

تاريخذكردونبالقاهرةالاعضامدارلر،6ط،؟.8صللعقاد،الهذامةوالمذاهبالثعوبأفيون:يراجع

النشر.
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منبلغعنصرفالحرية(1)"يكونماوليكنبدالكما"افعل:اْيضاتقولكذلك

الوجودىجعلأنه،بخاصةسارترفلسفةوفىالوجوديةالأيديولوجيةفىالرئيسيةأهميته

يقودأومنعزلأالخمركؤوسالإنسان!فيتعاطىالأعمالمنذاكأوهذابفعليهتملا

.(2)"حريةفىالعملهوالمهمإنبل،الشعوب

:(»الوجودى"القلق-5

السارتريةالحريةبينوثيقةعلاقةفهناكالقلقإلى-السارترية-الحريةهذهوتجر

القلق:سببعن"هيدجر"حديثبعدلهسنعرضوالذى(3)والقلق

وأنه،(4)الموتنحووجودًابوصفهالعالمبالوجودفىيرتبطالقلقأن"هيدجر"فيرى

الوجودفىمافكل،عليهدليلأكبروالزمانالوجود،فى-التناهىطابعمنأبدًامفرلا

؟(6)العدمإلىوينتهىليموتخلقوالإنسان(التناهى)ْيقتضىوالزمان،بالزمانمتزمن

.(7)لعدموجودأولفناءوجودهو-هيدجريرىفما-وجودكللأن

فى:لهيظهرالوجود،أفعالمنفعلكلفىللإنسانيظهرفالعدم

كذا.ليسالشىءهذاأقولحينما:السلب-أ

أوجهمنواحدوجهاختياريقتضىالفعللأن؟الاْفعالمنبفعلالقياموفى-ب

هوالفعلأجلمنالاختيارضرورةعنالناشئالتحديدفهذا،الممكناتسائرونبذالممكن

يحملامتناعأوزهدأوتحرجوْامنعأوتمردأوثورةأوإنكاروكل،العدممعنىيحملأيضئا

(1)

(2)

(3)

(f)

(7)

بك-محرم-للطبعالدعوةدارأولى.ط،237صحلمىممطفىللدكور/،الفلفيةوالمذاهبالإسلام

النشر.تاريخذكردون-إسكندرية

.133-132صفولكييهلبول،الوجوديةهىهذه

.VVصحباترالعزيزعبدلسعد،الوجوديةالفلسفةفىالحريةمكلة:تنظر

24صحينيوصفكامل:ترجمةشورونجاك:تاليف،الغربىالفكرفىالموت:ينظر Vالمعرفةعالمسللة

،المعاعرة"الفلمفةاتجاهات5:أيضئاويراجع،م1984هـ-إبريل4014ورجبالآخرةجمادىعدد76رقمكتاب

.م9561بيروت-والطاعةللئصصالكثاتدار:الناضر401-؟.rصقامممحمود:ترجمة،برلهيهإيل:تاليف

.م1960لبنان-بيروت-الثقافةدار3!،90صبدوىالرحمنلعبد،الوجوديةالفلفةفىدراسات

يناير52رقمكتاباترأسللةالمعارفدار.ط،5657صالبوهىلببلمحمد،والإسلامالوجودية:يراجع

.89ص:أيضئاوبراجع،02صبدوىالرحمنلعبد،الوجوديةالفلفةفىمدراسات:ينظر
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هي!بنتمجردويكفى،فيهويتفشىالوجودكلفىيمذالعدمن!فولهذا،العدممعنىأيضَا

هذاصحإن،العدميوجدالذىهوالقلقفليس،فعلكلفىلهينكشفلكىإليهالاهتمام

القلقفىيعيشأنل!نسانلابدولهذا،وجودهإلىالإنسانينبهالذىفقطهوبلالتعبير

فىالماثلالعدموجهمنالفرارإلىيميلبطبعهالإنسانأنذلكالوجود،حقيقةإلىليتنبه

ذاتهإلىيعودولكىالزائفةاليوميةالحياةوفىالناسبينبالسقوطوذلكالوجود،صميم

.(2)العدمرهبةاْنهعلىالقلقيدرسفهيدجر،(؟)سباتهمنيوقظهكبيرقلقمنلابد

القيم،وضعفىحرالإنسان"لأن:القلقإلىِجرتالحريةلنجدسارترإلىونأتى

.(3)"القيمتقريرفىإليهيستندراسخأساسثمَليسلأنه؟تقلقهالتىهىنفسهاالحريةفهذه

"إن:يقولإذسارترإليهيذهبكمافكاكا-الحريةىْا-منهايستطيعلاإنهبل

عنمسؤولأصارلأنهحروهو،ذاتهيخلقلملأنهمحكوم،بالحريةعليهمحكومالإنسان

عنمسؤولالإنسانإننقول"وعندما:ويتابع(4)"العالمفىتواجدأنهبمجرديفعلماكل

(ْ)،الناسكلعنكذلكمسؤولولكنه،شخصهعنفقطمسؤولأنهنعنىلافنحننفسه

.(6)"القلقويكابدقلقفىيحياالإنسانأنصراحةليعلنالوجود"إن:يقررولذا

نأالوقتنفسفىويدركما،شىءتجاهنفسهيلزمماعندماالإنسانأنذلكيعنى

لنفسهمشروعهوبلوحدهالنفسهيختارلاوأنه،سيكونهلمااختيارَاسيكوناختياره

منيهربأنل!نسانيمكنلاكهذهلحظةففى،الوقتنفسفىكلهاللإنسانيةويختار

الناستمسلأنها؟الهائلةالبالغةالمسؤوليةوهذه،(7)العميقةالكاملةبالمسؤوليةالإحساس

أيضًا)8(.الهائلالبالغالقلقالإنسانفىتثيرأنلابدجميعًا

.92صالحفنىالمنعملعبد،الوجوديةمعنى:ويراجع،88صالسابق:ينظر

الحجةذىعددالمعرفةعالمسللة245صإمامالفتاحعبدإمام:ترجمةماكورىلجون،الوجودية:ينظر

.م؟982هـ-كتوبر1402

الكويت-المطرعاتوكالة:الناشر،أولىط،181ص،بدوىالرحمنعبدللدكتور/،النظريةالأخلاق:ينظر

.م1975

.26ص!ارتربوللجان)نسانىمذهبالوجودية

.18صالسابق(6).6صالابق

.27-26صالحفنىالمنعمعبدللدكتور/،الوجوديةمعنى

.216صلبدوى،الوجوديةالفلفةفىدراسات:ينظر
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الإنسانبأنحادشعورهوبل،واضحخطرمنالخوفعنناتجَاالقلقهذاوليس

يستطيعلااختياريةعملياتعلىحملاَمحمولوأنهيريد،نْادونالكونهذافىألقى

سارتررواياتأولىوتصور،(1)اهلكتبريرهايستطيعولاونتاثجهاعواقبهاجميعيرىأن

ومبرر)2(.معللشىءحياتهفىليسأنه"القلق"فىيكتشفرجلاَ"الغثيان"

فىنفرإليهاودعابلوتابعهابهاتعلقوقد،الوجوديةبهتهَؤفتماأهمهىتلك

وهيدجركجوردكيرفكرنبذعدمإلىدعاأنبعد-قائلهموقالالأزهر،مصرمصرنا

الأوربيين:الوجودبينوبقيةوشمبرز(3)

التىالأصيةالمصادرأهممنيظلواأنويجبسيظلونهؤلاءأنقوةبكل"نقرر

ونحياهاوأفكارهمتجاربهمكلنتمثلأن:هذاومعنى،الوجودىتفكيرنافىعنهانصدر

لووحتىالقواعد،متينةالدعائمراسخةعربيةوجوديةإقامةلنايتيسرأنإلىقوانا،بكل

بحفارتهاالعربيةبلادناحدوداَخرحتىنودعهمبل،اَدبأهؤلاءننبذفلنهذاتحقق

الخصبةزيارتهملهمشاكرين-الأطرافمتراميةنرجوهاالتىالحدودتلك-الجديدة

،الواحدةالإنسانيةللروحالعامالميدانفىاللقاءإلى:لهمقائلينالفكرىلعالمناالمبدعة

الأتربين")4(.عشيرتنامنالاَخرونهماَنذاكيصبحواأنلعلهميدرىومن

علىالقادمةالصفحاتتبينهماذلكسبق؟ماكلمنالأزهرموقفكانفماذا

سطورها.

++ةثِيملى

(3

(4

.69صلفولك!هالرجوديةهىهذه:يراجع

دار،أولى.ط،32ص)دري!،سهبل/دالفرنيةعننقلهاليريى.م.ر:تأليف،والوجوديةمارتر:بنظر

.م1954بيروت-للملايينالعلم

الفلعهالموسوعة:تنظر."العظامالفلاسفة8وآفلفة،مؤلفاتهمنهيدجر،8بعدالألمانيةللوجرديةا!برالممثل

.31oص،الحفنىانعملبد

المطبوعاتوكالة:الاثر071-601صبدوىالرحمنعبدللدكترر/،العربىالفكرفىوالوجوديةالإنانية

التلاقىأوجهآعنحديثهختامفىالكلامهذاذكروقد،م1982-ـه0314عامبيروت-القلمودار،بالكويت

1-73صالوجودى"والمذهبالاسلامىالتصوفبين 0 vالكتابمن.
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الوجودية:منالنقدىالأزهرموقف:الثانىالقسم-ب

"...الأزهريةللمؤلفاتإجمالىسرد"يسبقها:مسائلستوفيه

إجمالأ.الأزهريةوالردودالمؤلفاتسرد-

.الفاسدة"الوجودية"جذورالأزهركشف:الأولىالمسألة-1

."الماهيةعلىالوجود"أسبقيةلمبدأالأزهرإبطال:الثانيةالمسألة-2

ل!له.الوجوديةإنكارعلىالرد:الثالثةالمسألة-3

t-الوجودية.،والأخلاق"القيممنالأزهرموقف:الرابعةالمسألة

.الوجودى"القلق"منلأزهراموقف:الخامسةلةاث-5

والوجودية.الاسلام:السادسةا!لة-6

Y, iiiiلوجوديةعلىالشريفزهر،

الأزهر:مشيخة:أولآ

64-6.صمنهالثانىالجزءفى"للناس"بيانكتابموجزةميسرةصورةفىأخرجت

الوجودية.فسادإلىفيهنبهت

الإسلامية:بحوثهسلسلةفىالمجمعأخرج:الإسلاميةالبحوثمجمع:ئانيًا

البحوثسلسلة-الفيومىإبراهيممحمدللدكتور/،الإنسانىالوهمفلسفةالوجودية

الإسلاميةالبحوثمجمع:الناشر-الأميريةالمطابعلشؤونالعامةالهيئة.ط،الإسلامية

.م1984-ـه1404مصر-بالقاهرة

الوجوديةلمزاعمومفندةداحضةبردودساهمالأزهر""مجلةمجلتهخلالمنوكذا

قيد:كلمنمتحررةأخلاقمنأشاعتهوما

عناستفتاءعلىالمجلةتَذر،239صم1953-ـه1372عام24المجلدففى-ا

والاجتماعية.الخلقيةمفاسدهوذكرت،حرمتهوبينت،!!"عاريةالمرأةتصوير"حكم

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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:26المجلدفى-2

(&--!rالمحرمعدد-أ rvfالنفسىكياننا:"بناءمقال7-2ص،م1954أغسطس

.الموجودةالإباحيةعلىفيهرذ،الخطيبالدينمحبللأستاذ،"الجديدةالاتفاقيةبعد

،70-66صالمجلدنفسمنم1954سبتمبر14-ـه1374محرم16وعدد-ب

الموجودةالإباحيةعلىفيهرذَ،"وأجوبة"سؤالمقالأيضَاالخطيبالدينمحبللأستاذ

وغيرها.والحاناتالسينماودورالملاهىفى

"أثرمقال614-906صم1955فبراير24-ـه1374رجبغرةوعدد-!

كذلك.الخطيبالدينمحبللأستاذ/،،المجتمعتوجيهفىوالسينماالصحافة

-42oصم1954ديسمبر12-ـه1374رخَالاربيع16عدد26المجلدفى-3 f

فىوكذا،السنوسىطهأحمدللأستاذ،"المصريةالأفلامفىالهدم"مظاهر:بعنوانمقال

:العنواننفستحتمقال،م1954ديسمبر26-ـه1374ةرخَالاجمادىغرةعدد

الإباحيةعلىالمقالينفىرذالسنوسىطهأحمدالأستاذالكاتبلنفسمنه"الثانية"الحلقة

.آنذاكالمنششرة

07ه-470صم1955فبراير24-ـه1374رجبغرةعدد26المجلدوفى-4

باب:الإباحيينباَتُكلاب-اللهرحمه-السبكىمحمداللطيفعبدالشيخدَذن

."اليومكتابمن"الإباحيون:عخوانتحت"تعليقات"

صجامعى""عبث:بعنوانمقالأنشرتم1955-ـه1375عام27المجلدفى-5

.هّللارحمه،العمارىحسنمحمدعلىللشيخ،53-2502

:عنوانتحتأربعةمقالاتالمجلةنشرت1956-ـه1375عام27المجلدفى-6

الترتيبعلىوهى-النّهرحمه-ىخيَنطلامحمدالفاضلللشيخوالوجوديوندا،"الإله

.957-952!و،844-841ص،753-750وص،668-665صصفحاتفى

المجلةاستنكرت302صو،278عم1956-ـه1375عام27المجلدفى-7

مصر.فىالوجوديةدعاةبعضأقوال

وشبابطلابعلى"الوجودية"خطرمنالمجلةحذرت530ص27المجلدفى-8

.جامعاتنا،فى"مبشرون:عنوانتحتوذلكمصر،
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نأ،"الوجوديةعنلىدفاع:عنوانتحتالمجلةذكرت990عول27المجلدفى-9

بألفاظعنهادفاعهفىدعاتهابعفررتفؤُهبعدبالحياء،ولابالأخلاقتؤمنلاالوجودية

والعلم.الدينلرجالجارحة

:بعنوانمقال358-356صهـ،1356-ـه1376عام28المجلدفى-01

المراغى.الوفاأبوللشيخ،"ومذاهب"مذاهب

الرسالة"الميزانفى"الوجوديةبكتابالمجلةتهَؤن222عرر28المجلدفى-11

إليه،الأنظارولفتت،الوجوديةعلىيرذوالذى،عيسىالمكارمأبىمحمدللشيخالثانية

A1عروالعشرينالسابع27مجلدهافىالمجلةكانتقبلومن A- A) Vالأنظارلفتتقد

نأذلكخلالوذكرت،الأولىالرسالة،الميزانفى"الوجوديةلو"الاكتابهإلىأيضًا

تعالى.باللهالكفرإلىتجرالوجودية

الشريف:الأزهرجامعة:ثالثًا

يلى:ماالشريفالأزهروشيوخأساتذةقدم-أ

.ط،عيسىالمكارمأبىمحمدللشيخ،الأولىالرسالة:الميزانفىالوجودية-1

.م1956-ـه1376مصر-بلاظوغلىالعربىالبيانلجنةمطبعة،أولى

.ط،عيسىالمكارمأبىمحمدللشيخ،الثانيةالرسالة:الميزانفىالوجودية-2

1بمصرالمنيريةالمطبعة،أولى ry iم1956-ـه.

محمدوالدكتور/حجازىجاداللهعوضللدكتور/،اليونانيةالفلسفةتاريخفى-3

تاريخ.بدونمصر-بالقاهرةالمحمديةالطباعةدار،ثانية.ط،نعيمالسيد

القوميةالدار.ط،غلابمحمدللدكتور/،الملحدةوالوجوديةالمؤمنةالوجودية-4

1مصر-والنشرللطباعة Allالطبعة.رقمذكردون،م

مطبعة.ط،الفيومىإبراهيممحمدللدكتور/المعاصر،الفكرواتجاهاتالإسلام-5

دون،ام977القاهرة-والتوزيعوالنشرللطباعةالأزهرمكتبةالناشر-المحمديةالسنة

الطبعة.رقمذكر

أحمدللدكتور/،والعدماليأسبينالوجودية:المعاصرالفكروتياراتالإسلام-6

.م1978مصر-القاهرة-الكتبعالمالناشر-للطباعةالزينىدار.ط،الغنامطلعت
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العشرين(القرنمنالثانىالنصف)فيالمنحرفةالفكريةالتياراتعلىالردفىالأزهرجهود

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!بم!!

أولى،.ط،الفيومىابراهيممحمدللدكتور/،الإنسانىالوهمفلسفةالوجودية-7

.م1983،المصريةالأنجلومكتبة

بحث-بيومىمحمدالمعطىعبدللدكتور/،والدينالفلسفةبينوالعالمالله-8

الرابعالعدد-قطرجامعة-الإسلاميةوالدراساتالشريعةكليةبحولية

.م1985-ـه1405

محمدالمعطىعبدللدكتور/،ومواقفقضايا:المعاصرةوالتياراتالإسلام-9

.م1985-ـه5014مصر-القاهرة-المحمديةالطباعةدار،أولى.ط،بيومى

للشؤونالأعلىالمجلس.ط،غلوشمصطفىللدكتور/،الميزانفىالوجودية-01

الحجةذو-الرابعالعدد"الإمام"رسالةسلسلة-مصر-الأوقافوزارة-الإسلامية

.م985Iهـ-أغسطس1405

السيدمحرمحسنللدكتور/،الوجوديةالفلسفةفىإسلاميةنقديةتأملات-11

.م1986-ـه6014مصر-بالقاهرةالمحمديةالطباعةدار،أولى.ط،الجوينى

بكلية-السروجىعلىعزتللدكتور/،المعاصرةالفكريةوالتياراتالإسلام-؟2

مصر-بالأزهرالإسلاميةالحسينمطبعة،أولى.ط-بالقاهرةالإسلاميةالدعوة

.م1995-ـه1415

بكلية-رمضانعلىالسيدأحمدللدكتور/منها،الإسلاموموقفالوجودية-13

1والنشرللطباعةالإسلاميةالدار.ط،بالمنصورةوالدعوةالدينأصول I15م1995-ـه،

الطبعة.رقمذكردون

السايح،الرحيمعبدأحمدللدكتور/،إسلاميةضرورةالفكرىالغزومواجهة-14

.م1997مصر-الجديدةمصر-للنشرالكتابمركز،أولى.ط

إبراهيممحمدللدكتور/الملحد،والوجودىالمؤمنالوجودىعندالقلق-15

-بالقاهرةتصدرم1999هـ-يوليو0142الأولربيععددالهلالبمجلةمقال-الفيومى

مصر.
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الجامعية:الرسائل-ب

إبراهيممحمدللدكتور/،لهالدينعلاج-تياراته-مصادره-الإنسانىالقلق-1

عاموالفلسفةالعقيدةقسم-بالقاهرةوالدعوةالدينأصولبكليةدكتوراه-الفيومى

وتلتهام1975مصر-المصريةالأنجلومكتبة،أولى.ط"منشورة"،م1974-ـه1374

أخر.طبعات

ساميةإعداد:،سارترخلالمنالوجودىوالفكرالإسلامىالفكربينالإنسان-2

قسم-بالقاهرةللبناتوالعربيةالإسلاميةالدراساتبكليةماجستير:طهحسناْحمد

.م)AAVوالفلسفةالعقيدة

دكتوراه:طهحسنأحمدساميةإعداد:،الوجودىوالفكرالإسلامبينالحرية-3

والفلسفةالعقيدةقسم-بالقاهرةللبناتوالعربيةالإسلاميةالدراساتبكلية

!1g9!-?1f1.

اًمل-بطنطاوالدعوةالدينأصولبكليةدكتوراه:منهاالإسلاموموقفالوجودية-4

السطور.هذهكتابةحتىبعد،إجازتهاويتمتناقش

الجامعية:الدورلات-ب

بحث-ابراهيميوسفمحمودللدكتور/منها،الإسلاموموقفالوجودية-1

.م1993-ـه1313عشرالحادىالعدد-بأسيوطوالدعوةالدينأصولكليةبحولية

محمدإنشاد/للدكتورة،القرآنيةوالحقيقةالإنسانيةالمذاهببينومقوماتهالإنسان-2

الخامسالعددمصر-بالمنصورةللبناتوالعربيةالإسلاميةالدراساتكليةبحولية-على

.م1995-ـه1415

ورحيقهاخلاصتهاعرضسيتمعليها،وقفتالتىالأزهريةالردودأهمهىتلك

الشالية.الصفحاتخلال
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ولى*الأالمسألهَ*

!مالوجوديةجذور،ايكشفؤهرالأ

القديمفىللوجوديةالأولىالعناصرالأزهربينالوجوديةعلىللردّاستهلالهفى

الوجودية:جذورمبينًا(1)المكارمأبومحمدالشيخفيقول

المدرسةكانتالوجوديةفىالمعروفالنحوعلىالذاتيةفيهاظهرتمدرسة"أول

التى-الآراءنفسنجدأنناالعجيبومنالميلاد،قبلالخامسالقرنفىالسوفسطائية

المدرسة.هذهزعماءبهاينادىكانتالتىءارَالانفسهاهى-وشيعتهسارتربهاينادى

الأولالذاتىالمذهبأصحابوزميليهبروتاجوراس)2(عنإليناينقلالفلسفةفتاريخ

قولهم:

.الا!شياء"جميعمقياسالإنسان!انأفكارنا،مخترعاتمنةهلَالا"إن-أ

يشكأنولهخطأ،الآخريراهصوابًاهذايراهفما،المعرفةمقياسهوفرد"كل-ب

الشىءصدقوما...واحداَنِفىومصيبمخطىواحدفكل،وخطئهصحتهفى

."...كذبًاأوصدقًانفسهالإنسانيراهحسبماإلاوكذبه

:فيقولالمكارمأبوالشيخويتابع

يوجد"لا:الأخلاقيةالقيمعنقولهمبينيربطالذىالشبههذا،كذلكوعجيب

"ُّرسيماكلهوالخلقىالخيربل،والنجاسةالقداسةأووالظلمالعدلعلتعريفخاركن

معمتناقضةالأخلاق"إن:كيركجوردقولوبين-وينتجهااللذةيحصلماكلأى-

.(3)"الإنسانيةالشخصيةكمالمعمتنافيةنفسها،

الخميات.فىالأزهر"علماء"جبهةوعضو،الشريفبالأزهرعافًاواعظا-اللهرحمه-كان(1)

وماتهربولكنه،لإلحادهبالإعدامعليهحكم،الموفسطائيينأشهر(م.ق042-490)باليونانأبديرامواليدمن(2)

101ص،الحفنىالمنعملعبدالفلهـفيةالموسوعة:تنظر،فرارهأثناءغرفا

أستاذنافضيلةأيضَاعرثوقد،42-41صعيسىالمكارمأبىمحمدللشيئ،الثانيةالرسالة-الميزانفىالوجودية(3)

المكارمأبومحمدالشيخذكرهمامعيتوافقبما،السوفطائيينفلسفةومعالمبمبادئ،حجازىاللهعوضالدكتور/

11-1ْصوزميلهحجازىاللهعوضللدكتور/،الونانيةالفلفةتاريخفى:يراجعهذا،كلامهفى
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قائلاً:-المكارمأباالشيخ-محمودالحليمعبدالدكتور/ويعاضد

يظهر،مذهبوهو،اليونانىالسوفسطائىالمذهبإنهإذ؟قديمالوجودىالمذهبلا

فىولاالجد،عصورفىلهوجودولا،المنحلةالبيئاتوفى،الانحلالعصورفىدائفا

بالكلابيتشبهوانْالأفرادهاتبيحلا،الجادةالناهضةالمجتمعاتأنذلك،الجادةالبيئات

.(1)،اهبليمسكواأذنابهاوراءالجرىفى-الكلابتلهوحينما-

السوفسطائىالمذهبهذافسادحجازىالثهعوضالدكتور/أستاذنافضيلةيبينوهنا

علميةحقائقمنالناسعليهتعارفمالكلهادمةالسوفسطائيينفلسفةكانت:قائلاً

الفلسفى،الفكرتاريخفىالشكبذوربذروالهذاوهم،ودينيةواجتماعيةخلقيةقيمومن

تكونأنيمكنوهل،الشخصيةلمنفعتهطبقًاأخلاقًالنفسهنردكليشرعأنيمكنكيفثم

لذتهإشباعفىمحصورةالإنسانطبيعةنجعلكيفثم؟للأخلاقمعيارًاالشخصيةالمنفعة

.؟الفرديةوغرائزهوشهواته

فىشىء،كلفىوتكلمواشىء،بكلالمعرفةيذَعونالسوفسطائيونكانلقد

واحذاأننسمعلمذلكورغم،إلخ...والبلاغةوالا!دبوالقانونوالسياسةالأخلاق

.(2)العلوممنعلمأىقواعدوأرسى،أصولوضعمنهم

:فيقولالوجوديةجذورإلىالتنبيهليواصلالمكارمأبومحمدالشيخويعود

تعاليممنالقريببشبهها-السوفسطائيةالمدرسةيريد-المدرسةهذهتركنا"فإن

إدراكفىللشكمجالأيدعلابماووضوحًاقوةازدادوقدالشبهوجدناوآرائها،الوجودية

.الا"بيقورية""المدرسة:فىوذلك،والنياتالحقائق

سارتر،ارتاَهالذىالنحوعلىالألوهيةمشكلةفىرأيهاالمدرسةهذهحددتفقد

فىتعيشاكهةبوجودالاعترافعلىمتفقةالشعوبجميعأن"كما:وقالتقررتحين

لاإذيحترمها؟وألآَيخشاهاألآَالإنسانعلىفيجب،تامةسعادةوفىالفضاء،رِّنح

.الناسوبينبينهاارتباطولا،بالعالملهاعلاقة

.م1985مصر-المعارفدار،ثانية.ط،9r-38صمحمودالحليمعبدالدكتور/لفضيلة،والعقلالإسلام(1)

.ط،12صنعيماليدمحمدوالدكتور/،حجازىاللهعوضالدكتور/لفضيلة،البونانيةالفلحفةتاريخفى(2)

للطبع.بياناتدون،ثانية
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لاإذ؟...آخرعالمفىثوابَايرجواعقابًا،ولايخشواألأَالناسعلىيجبكذلك

إلاالخلودوما،...الجسمبانحلالتفنىماديةالنفسلأن؟الحياةهذهبعدآخرعالم

ولابعد،يأتلمإذ؟يعيشلمنشرهوفلا،لهمعنىلافالموتذلكوعلى،باطلوهم

."...لهوجودلاإذ؟حياتهانتهتلمنشرهو

انتفىقد)ذ؟الذاتيةالفردلسعادةتحقيفاالتفكيرمنالنحوهذافىالأبيقوريةورأت

شىءيوجدوانما...جحيمولا...موتولا...اكهةفلا،خوفكلالإنسانعن

الروحلذةأما،فقطالجسميةاللذةهىاللذةوهذه،الأعلىالخيروهو،اللذةهوواحد

مستقبلة.ماديةللذائذتمنياتأو،غابرةماديةللذائذذكرىتكونأنإلالها،وجودفلا

والبصر،والسمعوالشربل!الذائذألغيتأناإذاأفهملا"أنا:أبيقور)1(يقول

."...!؟إذنالخيرهوما،الجنسيةالعلاقاتومتع

الميلاد،بعدرومافىاْخرىمرةالتاريخثنايافىالنحوهذاعلىالأبيقوريةوظهرت

البؤسظلامفىسقوطهمالناسعلىينعونفلاسفتهاوجدنافقدتعاليمها،وانتشرت

الأوحدالعقابومنةهلَالامنالناسخوفإلىوينسبونهذلكويعزون،والتعاسة

"الجحيم".

خلودوينكرون،وفنائهنموهفىبالجسمويقرنونها،ماديةالنفسأنيقررونهمفاذا

إِباحيُّاسلوكايتبعونالعملىسلوكهمفىهمثم،الآلهةوجودينكرونكما،الروح

"لنأكلالجملةهذهفىتعاليمهموتتبلور،الفلسفيةالتعاليمهذهباسم،اًّداحشهوانيا

.سنفنى،غدالأننا؟ونتمتعونشرب

شىءفىيغيرلاوجودهعدمأواللّهوجودمسألة"إن:سارتريقولهماهوهذاأليس

فكرةيرفضكما،اللّهوجوديرفففكرةفالوجودى...الوجودىالمذهبمبادئمن

."ذاتيتهلتحقيقإلايعملولا،الأخلاقيةبالقيميعترفولاالبعث

الفلمه،الموسوعة:تظريخها،يعلمساموسإلىوعادباثينا،وتعلم(م.ق270-341)باموسولدأثينى(1)

.27-26ص،الحقىللدكور/
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عنيقولجين(1)بدوىالرحمنعبدالدكتور/أيفمًايقررهماهوكلههذاأليس

البراءةأحلامفىننساقأننريدلاالوجوديينمعاشر"إنناوالوجوديينْالوجودية

إلىذلكأدىلوحتىافعلوا،افعلوا،:فينابملءنصيحبل...والطهارةوالبكارة

.الخطأ،

عنتصدرانإنماوالأبيقوريةالوجوديةأنبحقلندرك؟والتماثلالتشابههذايكفىألا

واحد.تفكير

،قدمناهالذىهذاكلبعد-بدهئايكونيكادالذىالقريبهوبل-ببعيدوليس

فىذلككانوإنومعتقداتها،لسلوكهاوتحقيقًا،الأبيقوريةلآراءإحياءالوجوديةتكونأن

.(2)الزمنلتطوراتتبغاجديد،اسموتحتجديد،ثوب

قائلاً:-اَخرطريقمن-ذلكالفيومىإبراهيممحمدالدكتور/واكد

كتبه:فيمامرةلأولاليومنستخدمهالذىالفلسفىبالمعنى"وجودية"كلمةظهرت

أنفسناعليناتغلقلأنهاالوجود؟فلسفةموت"ياسبرز"يقولكماوتعنى"كيركجارد"،

تهتملأنها؟مسدودةوطرقمغلقةممراتفىتسيرأنفسنانجدحينذاتناندمروتجعلنا

الفكرميدانفىمثمرةموضوعاتورائهامنيتكونأندونالفردىبالتأملتتصلبمشاكل

مقولاتوعلى،الشخصىبالفكرالمرتبط،الصرفالتأملعلىتقوملأنها؟الإنسانى

أنهعلىالإنسانىالوجودعرفتبذلكولاهتمامها،الياس،الخوف،القلق:مثلغريبة

والسخافة.والعبثالإباحيةبأنهاالنقادنعتهالذلك،نفسهعلىمنغلققلقوجود

،ظهرتوحين،الخمسيناتفىوشاعتفرنسا،فىظهرتثم:فضيلتهوأضاف

ومن-العربىبالعالموكذا-مصرفىالوجوديةالفلسفةنثرعلىالعملتبنى:بدوىالرحمنعبدالدكتور/(1)

الوجودية،الفلسفةفىدراسات-ص،وجوديةأخلاققياميمكنهل-ب،الوجودىالزمان-أ:مؤلفاته

ممريةوالدورياتوالمجلاتالصحففىالمقالاتمنالعدبدإلىبالإضافةكثيروغيرها،النظريةد-الأخلاق

ص،م6/1/1999الثلاثاهالأهرامجريدةتراجعفرنسا،فىحالئايقيموهو،اْماعسنينمدىعلىوعالميةوعربية

ناصرمستثفىودخل،م2002عاممصرإلىفرنسامنعادوقد346ص،م8/6/1999والثلاثاء،36

الة.نف!فىبهوتوفىمرضهإثربالقاهرة

.46-43صعيىالمكارمأبىمحمدللثيخ،الثانيةالرصالة-ايزانفىالوجودية(2)
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عواصفنرنسااجتاحت؟وفلسفةأدب:شكلفىالشبابإلى!سارتر"كتبوحملتها

الميولإلىالنهايةفىترتدكانت،الجنسىوالانحرافالانتحار،حوادثمنهالكة

الوجودية.

قائلاَ:فضيلفوششطرد

فىوقعت-"الثمانينات"فىمصرفىعندنا-والديهقتلالذىالشابحادثةونفس

الابنهذاصرحالتحقيقوفى،أمهقتلقدثانويةمدرسةفىالتلاميذأحدكانفرنسا،

غريبًا،تمثلاًتمثلتهالأنىخطرةفلسفةعنميولىأخذت:قائلاَالتحقيققاضىأمام

...اليأسجنونإنها...،الوحيدةالحقيقةأنهاعلىلىبدتقدالوجوديةفالفلسفة

نإ:بقولهمالحادثةتلكعلىعلقوا،الفرنسيينالنفسيينالاْطباءعلىالأمرعرضوحين

تجردإنها:بقولهمالفرنسىالفكرأهلوعلق،الخطرةللأعمالملائمجوالوجودية

ثابتأساسكلتهدمإنها:الناسمنالعملأهلوعلق،الحياةفىثقةكلمنالإنسان

ولاللحياةمذهبًاتكونأنيمكنلاأنها،علىيتفقونالنهايةوفى،العملعلىيقوم

.(1)للكون

ِثأ++-*أ+

بفوان:صحفىمْحقين1985إبريل11-ـه5014رجب21الخميس،168"العدد:الإسلامىاللواءجريدة(1)

.18ص،الفيومىإبراهيممحمدالدكتور/فيهتحدث"؟جريمتهارتكبلماذا-والديه"قاتل

مقالأ!حيثالأزهر،علماءمنوهو،القرنيعلىنرغلىالحعيماعبدالثخالحادثةهذهعنوقتذاككتبكما

التربيةغيبةفىيحدث"ماذا:بعنوانم1985أغطسهـ-5014القعدةذىعددالإماراتيةالإسلاممناربمجلة

،الإسلاموتراثالإسلاميةالمناهجعنلابتعادهللوجوديةوأمئالهالابهذااعتناقسببفيهأرجع"!؟الإسلامية

.الوافدةالغريةوالأفكارالدعواتوراءوالجرى
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ئيهَ*الثاالمسألة*

ممالاهيةعلىالوجود،/أسبقيةمبدأإِبطال

الوجوديةلزعمتبنيهوراءمنسارترإليهيرمىماعيسىالمكارمأبومحمدالشيخيبين

بقوله:فيبدأالإلهإنكاروهوالوجود""أسبقية

بباريسالنوادىأحدفىنفسهسارترضربهالذىالمثلهوالفكرةهذهيوضحما"خير

رأيناورقةعاَطقكمصنوعةاكةإلىنظرناإذا:سارتربولجانيقول،النظريةهذهلمناقشة

علىالمئالهذاولكن،عينيهأمامماثلأوذهنهفىسابقمثالعلىصنعهاقدصانعهاأن

ةلَالاصنعفىأيضئاالصانعاعتمدوقديصنعهاالتىةلَالاعلىالوجودفىمتقدمحالأى

وجودوجودهالسابقالمثالهذامنجزءوهو،الصنعطريقةهوالمهنىالفنمنشىءعلى

نأيمكنلاإذ،محددةولغايةخاصةطريقةعلىخرجتاكةالورقفقطاعة،القطاعة

:نقولأننستطيعوبذلكاستعمالهاوجهيعرفأندونورققطاعةيصنعإنسانًانتصور

سمحتالتىوالخصائموالصفاتالقواعدمجموعةبهاونعنى-القطاعةماهيةإن

."المادىوجودهاتسبق-عليهماهىعلىبإنتاجها

منهايستثنىلاعامةقاعدةيقررسارترضربهالذىوهذا:المكارمأبوالشيخويعلق

خالقهناكليسأنهبذلكويعنىأولىعلةهناكليستاْنهسارتريرىإذ؟الإنسانسوى

كائنوجودمنلابدأنهإلىالضرورةألجأتهولَفَا-القطاعةالصانعخلقكما-للإنسان

.الإنسانهوإنماالكائنهذاأنترر،ماهيتهوجودعلىالذاتىوجودهتقدم

:وجودانشىءفلكل

."الماهية"هوىماوجود:لهويقال:ذهنىوجود-أ

."الخارجى-"الذاتىالواقعىالوجود:لهويقالخارجىووجود-ب

فإنلذلكالموجوداتبينمنبالذهنامتازالذىهوكانلماالإنسانأنسارترويقرر

"الماهوى"الذهنىوجودهايسبقوأنلابدوغيرهاالورققطاعةمنيوجدهاالتىالأشياء
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تقدمه،موجدلهوليسنفسهصنعالذىهوالإنسانأنوبما"الذاتى"،الخارجىوجودها

قدالصانعذلكبأنالقوليمكنحتىصانعيسبقهلم-سارترعند-الأولفالإنسان

هناكفليست،صانعهذهنفىهوىماوجودحينئذل!نسانويكون،ذهنهفىتصوره

فليسوعليه،نفسهخلقالذىهوالإنسانبل-سارترعند-الإنسانخلقتأولىعلة

فقدالماهوىالوجودمنالذهنفىالاَنندركهماأما،فقط"ذاتى"خارجىوجودإلاله

الماهيةبهذهيقوللاسارترن!فهذاومع،الحياةهذهفىوجودهبعدنفسهالإنسانصنعه

يصنعالذىهوعندهفردكلبل،للإنسانوالخوع(والفصلالجنس)ذاتالكليةالذهنية

حريته.وكاملإرادتهبمحضيختارهاى!لاالصورةلنفسه

الىحاجةغيرفىفهويختارهاالتىالصورةلنفسهيصنعالذىهوالإنسانإنوحيث

الله.

لكافةاْثبتهالذىللانسانالماهوىالوجودإنكارمنتدرجقدسارترنرىوبذا

وجودإلىهذهوالحالةضرورةفلاإذن،ل!لهحياتهفىالإنسانحاجةعدمإلىالأشياء،

...حياتهفىإليهل!نسانحاجةولاالإنسانإيجادفىلهلزوملاهن!ال؟الإلههذا

.(1)اذك

:قالحينما-اَخرطريقمن-بيومىالمعطىعبدالدكتور/تررهماأيفاوهذا

لمإذا:هىأخطرمشكلةالإلحاد،هذاعلىيترتببل،فقطسارترإلحادليست"المشكلة

فىالرئيسةالقاعدةإنإذن؟وجودهتفسيرفما،العالموجودفىالسببهوإلههناكيكن

."الماهيةيسبق"الوجودأنهى-الوجوديينأغلبتفكيرفىكما-سارترتفكير

ظنواأنهم،الماهيةعلىالوجودبسبقالقائلونفيهيقعالذىوالوهم:بقولهويعلق

تدركلاالحقائقوأن،ومعرفتهوجودهبعدإلاوخصالْصهالشىءماهيةيعرفلاالذهنأن

المشخصة.جزئياتهامنتجريدهابعدإلاالعقلفى

الذهنيتصوروقدالوجوددائرةمنأوسعالذهنىالتصؤردائرةأنينسونوهؤلاء

.22-19صالثايةالرطلة-عيىامارمأبىمحمدغي!لل،الميزانفىالوجودية(1)
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فهماوالغولالعنقاءبطاثرمثلاذلكعلىالمناطقةضربوقد،الواقعفىلهوجودلاشيئا

.(1)الخارجفىلاالذهنفىموجودان-المناطقةيقولكما-

بأسبقيةبقولهاالوجوديةأن-اللهرحمه-(2)نعيمالسيدمحمدالدكتور/ذكرقبلومن

:قالحيث،الفلسفيةالتقليديةالنظروجهةفىانقلائاأحدثتالماهيةعلىالوجود

بالنسبةالوجود،علىالماهيةبأسبقةيقولونللوجوديةالسابقونالفلاسفةكان"عادةً

وجودأنبمعنى،نفسهالانسانالأسبقيةهذهمناستثنتالوجوديةولكن،الكائناتلجميع

الخظروجهةفىانقلائااْحدثتقدالوجوديةالفلسفةتكون،وبذلكلماهيتهسابقالإنسان

الوجود)3(.علىالماهيةتقدمكانتالتىالتقليدية

:يقولحيثمفصلاًالجويمىمحرمحسنالدكتور/ويكمل

رأسئاالتقليديةالفلسفةفحسبيقلبوالمالمبدأبهذاأنهمفيهجداللاالذ!"الواقع

نْايستطيعلاالذىالواقعوهو،إليهالانتماءيدعونالذىالواقعكَذبوابل،عقبعلى

مجالفىومبتكراتمخترعاتمنالواقعبهيضجماكلإذ؟ومخادعمغالطإلايكره

بلوجودناقوامفىإليهنحتاجممالحظةوكلساعةوكليومكلفىالعمرانأوالصناعة

عنفضلأالوجوديينمنأحديجسرلا،منهمالرغمعلىأنفسهمالوجوديونإليهويحتاج

وتلك،المخترعاتهذهمنشيئَابأنالقولعلىوعقلائهمالناسأسوياءمنغيرهم

وأمرتجلأ،إليناأتىقدفائدتهتضاءلتوإنحجمهكاناًّيأو،بساطتهكانتمهماالصنالْع

الناسمنواحدكلعندالبدهىحكمفىماأوالبدهىومنالسماء،منعليناسقط

المجهرذاكأو،المذياعهذاأوالسيارةتلكأوالعمارةهذهأنوجودىغيرأووجودى

إلىالفضائيةوالمركبةوالطائرة"الكمبيوتر"،الإلكترونىالحاسبعنفضلاً"التليسكوب"

والدراياتالثريعةكليةبحوليةبحث:بيوسمحمدالمعطىعبدللدكتور/،والدينالفلفةبينوالعالمالله(1)

ومواقفقضايا:المعاصرةوالياراتالاسلام:وينظر،بتصرت430-429الرابعالعدد-قطرجامعة-الاملاية

بتصرت.45-44صأيضالفضيته-

العقيدةقم-بالقاهرةالديناصرلبكلية،حجازىاللهعرضالدكتور/أسناذناأقرانمن-اللهرحمه-كان(2)

والفلسفة.

.ط،بتصرف157صنعيمالسيدمحمدوالدكتور/،حجارىاللهعوضللدكتور/،اليونانيةالفلفةتارلخفى(3)
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إليناالأشياءهذهمنشىءانتهىماوالعدد،الحصرتفوقالتىالإنسانيةالمنجزاتهذهآخر

العلوممجالفىالعلميةالتجاربمنكاثرةوكثرةمضنيةجهودبعدالاالصورةهذهعلى

منأصحابهاوْاصاحبهارأسإلىومشقةعناءطولبعدانتهتحتىوالكيماويةالفيزيائية

منبهايتعلقماكلاجتازتأنبعد،عامةفكرةالمجالاتهذهفىوالباحثينالعلماء

هذهتضمنتوقدوالتنفيذ،التصنيعمجالإلىتبرزأنوقبل،علميةوقوانينفروض

البرجهذاأوالجهازهذاأوالماكينةتلكأوةلَالاهذهفىعليهتكونأنينبغىماالفكرة

الموادهذهمنتركيبهوكيفيةوعناصر،موادمنيلزمهوماوشكلوحجمأبعادمنالشاهق

علىهسْارمنأنرغهاأنبعدالمخترعبهايتقدمأنلابدتنفيذهاوقبل...والعناصر

الذىالنهائىالتنفيذدوريأتىحتى...المختصةللهيئةالجوانبمتكاملمشروعًاالورق

منكانوقدجرأ،وهلماَلةأوماكينةأولجهازمحسوسًاوجوذاالمشروعهذابعدهيتجسد

ولم،ومقوماتهلإمكاناتهمشروغاأوومميزاتهلخصائصهشاملةعامةفكرةرأيناماعلىقبل

مصادفةأوجزافاأومرتجلأ-يوجدأنلهكانوما-التنفيذبعدالنهائيةصورتهفىيوجد

وبنفستمامًايقالالتقنيةالمخترعاتشأنفىيقالوما،والمجانينالمهووسينوهمفىإلا

مجالاتفىالعلماءوجهودتجاربعنهاتتمخضالتىالمخترعاتجانبفىالدرجة

.اًرجوهلمواجتماعيةوفلسفيةعضويةمنالأخرىالعلوم

ىأفىالمخترعاتهذهمنشىءكلأنوهىالنتيجةهذهإلىننتهىكلههذاومن

:الوجودمنبنوعينَّرمقدالمجالاتهذهمنمجال

الفلاسفةعنديسمىماأوالذهنىالوجود:والوضعىالزمنىالترتيبفىأولهما-أ

بالماهية.

بهوخروج،الواقعفىالأولللوجودتحقيقوهو،الخارجىالوجود:ثانيهما-ب

القائلة:القضيةصدقعلىوواقعئاحسئادليلاًينهفذلكثمومن،الفعلإلىالقوةمن

معارضَاينهضرالدرجةوبنفسالوقتنفسوفىالوجود،،علىسابقةدائمًاالماهية"إن

علىسابق"الوجودبأنقولهموهوبأسرهاالوجوديةالفلسفةلمبدأمكذبَاوواقعًاقوتا

المادىالعلمنتائجعنالارتجالبنفىويقينهمالواقعبهذاتسليمهممنبالرغمفهم،،الماهية
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وجودبأن!اصرارومجاهرةصراحةفىيقررواأنيخجلونلافإنهمالعلماءومخترعات

الله.بخلقيكنلموأنهمصادفةكانوْامرتجلأوجودًاكانالعالمهذافىالإنسان

هذهوجودعنوالجزافيةوالمصادفةالارتجالعاقلينفىأنأغربوما،أعجبوما

الوجودعنينفيهاولا،الشرىوالإعجازوالدقةالتعقدمنبلغتمابالغةالأشياء

،والصيرورةالحركةعلىوالقدرةوالحريةوالإرادةوالوجدانبالوعىالمتميزالفريدالإنسانى

.المدنياتهذهوكلالحضاراتهذهكلوإنجاز

الوجوديونيسميهمانتناولأنأردناإذاأخرىجهةمنإننائم:قائلاًيضيفثم

منهايتحققلمإمكاناتصورةعلىبعديزاللاالذىالوجودأى،الحقيقىبالوجود

معنىفماوإلامرتجلأوجودًايكونأنيمكنلاالنحوهذاعلىالوجودهذاوجدناشىء،

والتصميم.والاختيارالحرية

بلاصفاتهىأو؟مفعولاتبلاأفعالهىأو؟مدلولاتبلافارغةألفاظهىهل

.السؤالهذاعنبالسلبستكونإجابتهمأنالحالبطبيعةنرفونحن؟متعلقات

تحقيقه:إلىالإنسانيةالذاتتسعىالذىالوجودهذاأنيقولواأنيمكنلافهموإذن

هىالتىالحريةتقتضيهكماومختارمرادوجودبأنهالقولمنلابد!انما،مرتجلوجود

دائفاماثلةهىالوجودهذاعليهايتحققالتىالمثلىالصورةإنبل،الفردةالإنسانيةالذات

الحقيقى.للوجودالمثاليةالصورةهذهطبيعةكانتمهماوشعورها،الذاتوعىأمام

وْا،الحقيقىللوجودالصورةهذهأن-أبواأمالوجوديون-شاءيستلزمالمنطقوهذا

تحقيقها-علىوصمماختارهاوقددائمًا-الفردالإنسانوعىيتمثلهاالتىالحقيقةهذه

الوجود.هذاعلىسابقةماهيةإلاالواقعفىليست

:الوجودبأسبقيةقولهافىالوجوديةتناقضر

لأسبقيةوتأسيسهحديثهفىالتناقفالوجودىببيانهّدرمحرمحسن/دويختم

:فيقول،الوجود

يذهب-جوليفيهريجيس-"الوجوديةدزالمذاهبكتابصاحبأنذلكإلى"يضاف
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الوجودبأنالقولأقإلى-2هامش72ع-القيمالكابهذاعلىحواشيهبعضفى

جعلالذىسارترفإندهالا،فحسبالنظريةالناحيةمنإلايصحلاقدالماهيةعلىسابق

الرغبةماهيةبأنالقولإلىالأمرنهايةفىيلثكلهالفلسفتهالمركزيةالنقطةالمبدأهذامن

هـ..أ"مسبقةماهيةفهىوبالتالىأساسيا،تحديدًاالوجودتحدد،أكونأنفى

وبتناقضبل،الأساسهذاعنالدفاعفىالمستميتوهونفسهمعسارتروبتناقضى

مناكثريصبحولا،الأساسهذاينهارالمبدأهذاتطبيقعنوعجزهمجميعًاالوجوديين

التىالجديدةفلسفتهمبهليبرروامعينًاومعنىخاصةدلالةمنهاقصدوالفظيةتركيبة

كلمنوالانسلاخالتحللكذلكوليبرروا،الصحيحةالفلسفيةالأعرافجميعخالفت

واجتماعى)1(.وخلقىدينىالتزام

بسبق"القول:قائلاً(2)ذكريبكرأبوالأستاذالشيخفضيلةعنهاللثامأما!ماوهو

ويحددوجودهيمتلكأنلهيتأتىلاقدالإنسانوبأن،الجبريبالانطباعالقوليتضمنالماهية

يحددوالتى،المطلقةبالحريةالقولإلىالوجوديونينزعحينعلى،تامةبحريةطريقه

أشدهمسارترولعل،خارجيةقوةأيةمنتدخلىْادونشىءكلمنموقفهبهاالإنسان

.(3)"ءىشجماحهايكبحولاشىءيحدهالاالتىالحريةتلكتقريرفىشأوًاوأبعدهماًّولغ

إلىورائهمنالوجوديونهدفالذى،الماهيةعلىالوجودأسبقيةةزعمينهدموبذا

الإله.إنكار

خلالوذلك،للألوهيةالوجوديينإنكاروتفنيدلدحضالأزهريعرفَيَّمثومن

...التاليةالصفحات

-%ب+;*ة+

.بتصرف401-98صالجوينىاليدمحرمحنللدكتور/،الوجوديةالفلسفةفىنفديةتاملات(1)

فىالمثداللهعدوالثميخمحمود،الحليمعدالدكتورمعلثركوكانالتاتفىالدينأصولبكليةأستادأكان(2)

المزلفاتمنعددولهبالأرهر،والارضادالوعظعلماءيمدرهاالتى8الامملام"نورمجلةفى"التفسير،بابكتابه

.،النظريةالأخلاق8وكاب،8الأخلاقيةالنظريات"تاريخمها

بالقاهرةالعربىالفكردار،رابعةط،(111ص)ذكرىبكرلأبىالأخلاقيةالنظرياتتارلهخ:ينظر(3)

196،- --Ain Iم.
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الثالنَة*السألة*

هلِإللرالوجوديةإنكاعلىالرد

المتوفىالذهبىالدينشمسالإمامقولأذكرالوجودىلحادال!علىالردمفتتحفى

الراوندىلابنترجمتهخاتمةفىقالحيث-الرحمةشاَبيبعليهاللّهأمطرهـ-748

الثه!لعن:المخازيبهتَفحبعدمام*ة01هـ=298هلكوالذىبإلحادهالمجاهرالملحد

فلامنعدمتانالئنتاننجدهنالكننا،(1)"التقوىمعالبلادةعناللهورضى،إيمانبلاالذكاء

التالية.السطورفىسيتجلىكماإيمانولاذكاء

:"كيركجورد"علىالرد

علىالأضواءبتسليطكيركجوردعلىالردعيسىالمكارمأبومحمدالشيخيفتتح

:الفاسدةوأفكارهآرائهطليعةفىيأتىمتوقعَانتاجًاالإلهإنكاركانوالتى،وبيئتهحياته

الابنهووكجورد،خادمتهمعزوجتهخان-باللهوالعياذ-اللهلعنهوالدهأنفبئن

بالعزةشعوركلعلىفقضى،والدهمنهذاكلعلموقد،الخادمةهذهمنالأصغر

كانإذ؟والنقمالجسمانىبالعجزكيركجوردشعورذلكإلىينضاف،عندهوالكرامة

.وتفكيرهكيركجوردحياةفىالعميقأثرهكلهلذلككانمما،أحدبأعرج

مع-المستقرةغيرالعامةالحياةمنبهايحيطوماالمضطربةالحياةهذهضغطفتحت

كلفدفعه،المتزنوالتفكيرالسليمةالفطرةكجوردكيرفقد-رجالهاوجمودالكنيسةفساد

يصحفلاوالبلاءالمتاعبومصدرالشقاءسببزعمهفىفالإله،اللهوجودإنكارإلىذلك

.(2)بالألمنشعرلاحتىموجودًايكونأن

:فيقول،ل!له"كيركجورد"إنكاردحضفىالطنيخى)3(محمدالشيخيشرعوهنا

.الراوندىابن:ترجمة(62-59ص14)بالذهبىالدينلثمسالنبلاء،أعلامصير(1)

مطبعة،أولى.ط،15-13صالأولىالرسالة-عىالمكارمأبىمحهدلليخ/،الميزانفىالوجودية:يراجع(2)

3صايفئالهالثانيةالرعالةاوكذ،م1956-ـه1375ممر-بالقاهرةبلاظوغلىالعربىالبيانلجنة 1-r1،ط.

.م1956-ـه1376بالقاهرةالميربةالمطبعة،أولى

فى-العلماهكبارجماعةوعضوبالأزهروالإرشادللوعظمديزاأعحثم،الدينىالزقاريقلمعهدشيخاكان(3)

كلمةفى؟اْرهجذلكاليغعارض،رقصمنبنبعهاوماموييقىمنالفنبةالتربيةدخرل-،عارضالخميات

والأثداء،=،الأردافهربناقنافعلمكيف:فيهاقال-وقنذاكالعبمورير-حينالدينكمالأمامالقاها
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ويشرحهمذهبهيصوركيفكيركجورد"الوجودية"لمذهبالأولالمؤسسإلى"استمع

هوالموجود"لأن:بقولهذلكويعللموجود"اللّهنقولأنيصح!لا:يقولللناس

لالأنهموجودغيرفهولهزمانفلااللّهأما،زمانفلهالإنسانهويتغيروالذى،الإنسان

."كائنهوبل،لهزمان

عليهويمرُّيتغيرالذىوإنما،لهزمانولايتغيرلابأنهاللّهوجودعدمعلىيستدل

الشىءثباتمنيأخذالذىهذاتفكيرأىأدرىولستالموجود،فهوالإنسانهوالزمان

والبحار،الراسياتالجبالفىالرجلهذايقولفماذاوإذن،معدومأنه:تغيرهوعدم

إنهااْفيقول،متغيرةغيرحياتهطولاهَارقدقطغاوهو،؟والسماواتوالأرض،المحيطات

علىمادليلكونقولالزمانعليهايمرإنها:يقولقد؟يقولأنعساهماذاأم،موجودةغير

.أبذا؟تتغيرلموهىهذا

ذإالوجود؟منالأخصالحدوثعلىالزمانومروربالتغيرالمفكرونالعقلاءاستدل

عليهالزمانمروروعدمسبحانهاللّهتغيربعدمواستدلوا،والحادثالقدثميعمالوجود

هذاكانومن،إذنبالزمانوجودهيقاسفلا،الزمانقبلموجودأنهإذ؟قديمأنهعلى

السديد.والتفكيرالسليمالعقلمعيمشىاستدلالوهذاقدئما،موجوذاكانشأنه

موجودإ!غيربأنهالنّهعلىحكمهبعد-كجوردكيرإلىأى-إليهاستمعثم

شىءالكائنأنعندههذامعنىهل"كائن-الله-أىهو"بل:يقول"وتعالى"سبحانه

غيرإنهيقالأرادمعنىبأىالكائنوهل؟حقيقتهوما؟دليلههوفماالموجود؟غير

وجهته؟ومادليلهفماذلكزعمإنموجود؟

ذلكغيرأوحادثوْاواقعأوئابتأوموجودأنه"كائن"كلمةمعنىفىنعرفهالذى

نفاهأنبعدالوجودتعالىللهأثبتفقدوإذن،والوقوعالحدوثمعنىعنيخلولامما

عبارةفىمنهكانذلكأنفهمولاوعىبلاويلقيهالقولفىيخلطأنهعلىويدلك،عف

."كائنهوبللهزمانلالأنهموجود؟غير"اللهاَخرها:منأولهاتربقصيرة

مهابةذافاضلأعالماوكان،منصبهمنلزُعو،منهالمعارضةهذهأثرعلىميهدةلهدبرتوقد،؟نفهذانقولثم=

.ط،76-75صالفيومىإبراهيممحمدللدكتور/،مغتربةنفسحديثتايامى:ينظر،قومهضيعهولكن

.م1994بالقاهرةوالتوريعللثرالياندار،ثانية
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ماتاَمل،عنهيذكرهالهعبارةفىأبيهعلىبنصها"كائن"الكلمةهذهأطلقأنهعلى

"كائنًا"أبىفى"أبصرت:يقولحيثالثمانينعلىفَّينوقدأبوهوبقىإخوتهجميع

."اًعيمجبعدنايعيشأنعليهكتبشقيا

بجانبمعناهاأنأرادإن-أهو؟ماأبيهبجانبالكلمةهذهمنأرادهالذىفالمعنى

غيرمعناهاكان!ان-ب،اللهبجانببعينهالمعنىهذايرادأنوجب"الموجود":أبيه

وإن-ب،زمانولهيتغيرإنسانأنهمعموجودغيرأنهأبيهعلىأثبتقدكانالوجود

.عندهدليلولا،بالدليلطالبناهأبيهبجانبمعناهايغايرمعنىاللّهبجانبلهاأنأراد

لهاويتوجعأسرتهحالينعىوهوإليهانظرثم:الطنيخىالشيخأيضًاويضيف

فتبيد".اللّهعقابعليهايسلطأنالأسرةهذهعلىكتب"لقد:يقول

.(1)؟أسرتكوعلىعليكالعقابيسلطفكيفموجود،غيرالثهأنتعتقدإنك

:قالحيثهذا،الطنيخىالشيخردعيسىالمكارمأبومحمدالشيخأوجزوقد

."الإنسانفهوالموجودأماكائناللّه"إن:قالكجوردكيرأنملاحظتهتجدر"مما

خالففقدكذلككانإنبالوجود؟اللّهوصفمنالمانعهوالتغيرعدمفهل-أ

يتغير؟والدهأنشكولا"اًّيقشكائنًاأبىفى"أبصرتكائنبأنهوالدهوصفحينمانفسه

.إنسانلأنه

الموجودةالواقعيةبحياتهيؤثرفالإنسان:الغيرفىالتأئيرهوالمانعكان!اذا-ب

علىكتب"لقد:الموجوداتفىيؤثرقدأنهاللّهإلىأسندإذنفسهناقضفقد،المحسة

فتبيد".اللهمنعقابعليهايسلطأنالأسرةهذه

.(2)"الفهموقصورالعقلىالنضوجلعدمتفكيرهوالتواءاضطرابهيتضحهذاومن

كجورد""كيرفكرفىالبادىالاضطرابلهذا(3)غلوشمصطفىالدكتور/ويعلل

إلىيرجعكجوردكيرفكرفىالبادىالاضطرابأنالوجودىللتيارالنقاديعتبر:بقوله

667-666ص،م1956-ـه1375سنة27المجلدالأزهربمجلةالطيخىمحمدللثيخمقالوالوجوديونالإله(1)

.م1956هـ-يناير1375ةرخَالاجمادىعدديسيربتصرت

فىالوجوديةأيفئا:وتراجع،01-9صهاث!المكارمأبىمحمدللشيخ-الأولىالرسالة-الميزانفىالوجودية(2)

.61َ19صأيفثاالمكارمأبىمحمدللشيخ-الفانيةالرسالة-الميزان

.بالقاهرةوالدعوةالدينأصولبكلية(3)
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يعيشكان:فعلأإنهكجوردكيرعنقيلحتىالخاصةحياتهفىعايشهالذىالاضطراب

."الوجودية،)1(العقدىتيارهعنسلوكهينفصلولافلسفته

دين،بلاإنسانوايجاد،بالإلحادتبشرالوجوديةة:مسشنكرَاالفيومىالدكتور/ويقول

لأنه؟عليهساخطةفإنهاالإنسانهذاأما،نفسهمصيروصنعنفسهإيجادعلىقدرةلهإنسان

إنى،هناكإننا،العالمهذاإلىبناألقىقد"إننا:"هيدجر،يقول،العالمهذاإلىألقىقد

حقأعرفهالذىالوحيدوالشىءكيف؟ولالماذا؟أعرفولست،عليهأناماعلىهناك

.(2)"متناهمحدودمسمقبلهإنسانلأنى؟الأياممنيومًاسأموتاْنىهووبصلابةالمعرفة

وذلك...ترويجهعلىوعملالسابقكجوردكيرهذيانتلقففقد"سارتر"وأما

آصرةبينهماأنوبينوسارتر،كجوردكيربينربطإذ؟الطنيخىمحمدالشيخذكركما

الفكرمنمبعثرةأخلاطالاهوإن-كجوردكير-الوجوديةمؤسسبهأتىا!":فقال

بلبهلعبمنمنهليتلقفهاالناسأوجهفىبهاورمى،متناقضةمتنافرةعباراتفىجمعها

الله.وأضلهالهوىوأغراهالشيطان

لترويجهايعملوعاش،البارشىسارتربولجانبعدهمنإليهاودعامنهفتلقفها

.(3)"اهيلعالناسوحمل

للألوهية.إنكارهفىسارترعلىللردالأزهريتجههناومن

الألوهية:منسارترموقفعلىالرد

"اذا:فيقول-منددَا-للإلهسارترإنكارالعمارى)4(حسنمحمدعلىالشيخفيذكر

ورارةإصدارالإمامرمالة:سللة29صوبراجع،29صغلوشمصطفىللدكتور/،الميزانفىالوجودية(1)

وفى،؟م985؟هـ-أغطس504الحجةذو،4العددالإسلاميةللثمؤونالأعلىالمجل!.ط،المصريةالأوقاف

إليهوأضافعرته138ص8المعاصرةالفلسفةإلى،مدخلكتابهفىجرل.ى.سالبرفيوريقرلالصددهذا

فلقه؟فىلاكجوردكيرفىالوجوديةبداية8:م1981بيروت-نوفلمؤمسة،أولى.ط،غربالشفيقمحمد

.،حياتهاستغرقتحدبلالهمومشخصثاثالأ-يبدوكما-يثكللأنه

-14051رجب21الخميس111آالعدد،الاسلامى،اللواءجريدة(2) mss؟8صم9851)بريل؟.

057ص،م1956هـ-فبراير1375رجب27المجلدالأزهربمجلةالطنيضمحمدلليخ،والوجوديونالاله(3)

.تجصرف

منالخريجينأوائلمنوكان،الثريفالأرهرفىعلومهوتلقى،م1913إبريل13فىمرهاجمحافظةفىولد(4)

وعينالدكتوراه،آالعالميةعلىحصلثم،العربيةللعلوممفتئئاثمالأرهر،فىائ!ردمعينثم،العربيةاللغةكلية

وغيرها،العوديةفىجامعةمنبأكثرللعمل(عيروقدالأرهر،بجامعةالبناتكليةفىوالنقدللبلاغة(شادأ

وهتيارات=فقه،بغير"فقهاءمزلفاتهفمن،اقعددةوبحوفهومقالاتهمؤلفاتهله،الاخينعراتيديهعلىوقخرج
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علىالقوليرسلالذى،المحمومالهاذىحديثتحدثالألوهيةفكرةعنسارترتحدث

الصددهذاوفى،منطقىبرهانأوعلمىتحقيقدونرسيلاتهعلىويلقيهعواهنه

كئيرأيكلفناوهو،افتراضاللّهوجود،غايةلغيرويمضى،داعبلاوجدالعالمةهذا:يقول

منكبيرأعدذاأننشرت8الجامعية"الحياةتدعىمجلةأنأيضَاذكركما.(1)"نلغيهفنحن

أساتذتهممنكثيرَاولأن،وجوديونلأنهم؟اللهوجودينكرونالجامعاتإحدىطلبة

.(2)"بالوجوديةيؤمنون

إنكارإلىيدعوهامنإلىحاجةفىليستوالبشرية:-اللهرحمه-فضيلتهوعلق

عنها،الاختياريةبالهجرةالحياةمنللتخلصالسوىالطريقإلىويرشدها،اللّهوجود

فىوالرضاالأملويشيع،النفوسفىالطمأنينةيبعثمنإِلىماسةحاجةفىولكنها

وانحرافات،الفلسفةوشطحات،العلمكوارثفيجنبهابيدهايأخذمنوإلى،القلوب

.(3)الدينمنللداءأحسمعلاجَاولاأنجحدواءهناكبأنأؤمنولست،الوجدان

عنألحدواإنماالجامعةتلكطلبةمنالملحدينهؤلاءأنأعلمأنىولو:يعلقثم

ألحدمنبعضإلىاستمعتوقد-ولكنى...بالحجةوقارعتهمبالمنطقلجادلتهمعلم

ومع،المضللينبعضيذكيهاعابرةعاطعةثورةأنهاأعتقد-بالتعقلتظاهرًاشبابناْمن

ناقلاً،الهدايةوتريدالحقعنتبحثالتىالنفوسإلىالطمأنينةيعيدمابعضأسوقذلك

أربعةفمنذ،واجلالتقديربكلهؤلاءلهميدينالذينوالفلاسفةالعلماءبعضعن

لمالنحو،هذاعلىلنايظهرالعالم!هذا:أفلاطونلتلميذهسقراطقالقرنَاوعشرين

متجهةالغايةوتلك،غايةنحومتجهأجزائهمنجزءكلبل،للمصادفةشىءفيهيترك

كانوهكذا،"متوحدةمتفردةنهائيةغايةإلىالوصوليتموهكذامنها،أعلىنحوغاية

،"النفيةوالطبائعالقراَنوآالراري"،الدينفخرو،الإمامالرمول"،وهبلاغةالمعاصر،،الدينىالفكرفىنحرفة=

حنأحمديصدرهاكانالتىالرسالةمجلةفىاقعددةمقالاتهلهأنكماوالجديد،،القديمبينالأدبىو،الصراع

طلابعلىالبلاغةتخصصفىكتبهبعضقررتوقد،العثرينالقرناربياتمنذالأزهرومجلة،الزيات

141الثانىريعفىه!لارحمهتوفىوقد...الانريةالأزهريةالمعاهد q-بوليههـI i AAودينىعلمىجهادبعدم

مع"وقفةكابالمخطرطهذامنوفاتهبعدلهلروقدمخطوطا،كانبعضهترالاوخلفالبر،بأعمالمليء

المطعى.العظيمعدالدكتررفضيلةوعديقهتلميذهبتقديم،بالقاهرةوهبةمكنبةلرته"أدبيعلمىبحثالزمن

حنمحمدعلىلليخجاس،،،عبثمقال250صم1955-ـه1375مة27المجلدالأزهرمجلةتظر:(1)

.العمارى

.251-025صوو27المجلدالأزهرمجلة(3،.الصفحةنفىالابق(2)
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كانوا-واكستوفانوأفلاطونأرسطوأمثالمن-الغربفلاسفةيعتبرونالذينأولئك

فالعالم،(1)الإدراكفوقوحقيقتهذاتهواحد،إلهفىيعتقدونالفروععنالنظربصرف

عالمهو"سارترلما،عندمعقولغيرعالموهو،غايةلغيرويمضى،داعبلاوجدالذى

.(2)الغربفلاسفةيعتبرونالذىأولئكعندغايةنحومتجه

بشىءيعترفلالأنه؟اللّهوجوديرفض"الوجودى:فيقولالطنيخىالشيخويكمل

فىيفكرولاعنها3يرثلاالمادةحدودعنتفكيرهبهوقفوانما،بهيؤمنولا،;Alاوراء

يحيابهاالتىحه--j)9،جنبيهبينالتىنفسهفىسارتريقولماذاأدرىوماسواها،شىء

آثارهعرقتهوراءهاشىءهوأم،المادةمنهذاأكلويفكر؟يفهمبهالذىوعقلهويعضش

وإنمعا،والعقلالحسكذبهالمادةمنجميعهاإنهاقالفإنوأماراته؟دلائلهعليهودلت

مثلالمادةوراءكذلكسبحانهاللّهيكونأنيمنعوماذا:لهقلناالمادةوراءشىءإنها:قال

.(3)"؟والنفسوالروحالعقل

فىنثرلهمقالفىكرونين.حأالدكتور/"يقول:فيقولالطنيخىالشيخويواصل

تحتوقعتحوادثذكرأنبعد:"آمنت"لهذا:بعنوانم1956ينايرعددالمختارمجلة

نبرهنكمااللّهوجودعلىنبرهنأننستطيعلاونحن:يقول،باللّهيؤمنجعلتهحسه

ودقف،ونظامه،وعجائبهوأسرارهالكونتأملناإذاولكن،الرياضيةالمعادلاتعلى

ليلةفىالسماءإلىيتطلعالذىذامن،خالقإلهفىنفكرأنفلابدوروعتهوضخامته

يمكنلاالكونهذابأنيؤمنلاثمبعيذاتتألفوهىاللانهائيةالنجومويرىصافيةصيف

.العمياء؟الصدفةوليديكونأن

هذا،متتابعةفمولوفى،منظمةدقيقةحركةفىالفضاءفىيدوروهوهذاوعالمنا

الشمسمننزعتقد،الدلالةمنخاليةالمادةمنكرةمجرديكونأنيمكنلاالعالم

سبب"اهـ)4(.ولامعنىبلاالفضاءفىفألقيت

.15صباشاعزتلأحمد"والدين"العلمكتابإلىالنقلهذاالعمارىالثخعزا(1)

.بتصرف253-252صالابق(2)

(t)هـ-فبراير1375رجبعدد27المجلدالأزهربمجلةالئانىالمقال-الطنيخىمحمدللئيخ،والرجوديونالإله

.بتصرف750مص1956

.751ص،27مجلدالأزهربمجلةالطنيضللشيخ،والوجوديونالإله(4)
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إلىاستمع"ثم:قائلأسارتربهتفؤهمابعضلمناقشةالطنيخىالشيخينتقلثم

منيريدماذاأدرىولستداع"،وبلاعقلىسبببلامولودكل"يولد:يقولسارتر

ىألولادةعقلىسببمنهناكليسله؟يولدالمولودأنيتخيلالذىالعقلىالسبب

"ونعنىالمولودولادةإلىالداعىأما،معروفةعاديةأسبابلهوإنما،شأنهكانمهمامولود

الدنياهذهفعمارة"الغائيةبالعلةالمسماةوهىالمولود،ولادةعلىالمترتبةراثَالا:بالداعى

َتْوَمْلاَقَلَخيِذَّلا!:سلطانهوعرقدرتهجلتربناقالكمافيها،المخلوقينوِابتلاء

.السفهاءيعقلهلاكانوإنواضحفالداعى،(2:)الملكعَمَلاً(أَحْسَنُأَيُكُمْْمُكَوُلْبَيِلَةاَيَحْلاو

يموتثم،الضعفمنبواقع-المولودأى-حياته"وتمتد:ذلكبعديقولثم

."بالمصادفة

هىالمصادفةهل؟بالمصادفةالموتمعنىوما؟اًّيطيطويهاأوالحياةيمدالضعفهل

فماذا،كذلكوهبها؟اًبلسالحياةوتسلب،العروقفىالدموتجمد،الأنفاستقطعالتى

غلبتالمذهبهذامؤسسكرئيسهالرجلهذاولكنويعبدها،ويجلهايعظمهاأنيمنعه

:يقولرجلمنينتظروماذاوالتعقلالفهممنعتهأكنةقلبهعلىوجعلت،شقوتهعليه

.(1)"!؟خداعفىخداعكلهوالعالم"إننا

ؤإن:بقولهلسارترالأقوالهذهعلىيعلقأنالمكارمأبىمحمدللثسيخ/قُحولذا

لامهدمًاوبناءمرقعًاوثوئامهلهلاَ،نسيجًاإلاليسوجوديةفلسفةبأنهالمزعومالخليطهذا

ءارَالانفاياتفهو،لبناتهبينتماسكولاوحداتهبينتناسبولاخيوطهبينتناسق

نأيمكنلاالتفكيرقوانينأبسطوإنعورها،وبانعقدهافانفرطنظمهاحاولواالمنحرفة

.(2)،الأحوالمنحالبأىمعهايتمشى

قائلاً:ل!لهإنكارهفىسارترتناقضعنكشففقدبيومىالمعطىعبدالدكتور/وأما

؟الأولالشبماالمادةفىالإنسانىالعقلوقبل،البشرىالوجودقبل:سارترسألنا"إذا

.؟المادةعنخارجىسببهوهل

لسارترالأنجرةالعبارةوهذه،بتصرف752ص27مجلدالأزهربمجلة:الطيخىللشيخ،والوجوديونالإله(1)

الأولىالرسالة"الميزانفى"الوجوديةكتابهفىالمكارم!بومحمداليخذلكذكركما8"الغثيانروايتهفىجاءت

.12-11ص-الأولىالرسالة-عيىالمكارمأبىمحمدلثيخ،الميزانفىالوجودية(2)
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السببأنومعنى،خارجىالسببوان،طوليةالسببيةإنبصراحة:يقولإنه

نهايتها،إلىوالمسبباتالأسبابسلسلةصعدتإذاأنهشىءكلفىالمسببعنخارجى

بالضرورةيعنىوذلكالموجود،هذاعنخارجىهوالعالمفىالأولللموجودالسببفإن

خالق.إلهوجود

تلك؟فكرتهعلىيترتببماسارتريؤمنفهل

الله.لوجودإنكارهيعلنحينمعهايتناقضأنهالواقع

وهوالماديةالفلسفاتفيهوقعتالذىالخطأنفسفىيقعالثهلوجودب!نكارهإنهئم

خارجه.موجوذاأو،لهسببًاوراءهشىءوليس،فقطالموجودهوالعالماعتبار

الوجودخارجشىءوجودإنكارفىتمامًااتضحتقدسارترماديةتكونوبهذا

الميتافيزيقاهىليستيعنيهاالتىالميتافيزيقافإن،الميتافيزيقاعنيتحدثرأيناهفإذا،الإنسانى

.الموجودأحوالفىتبحثالتىالميتافيزيقاهىوإنما،الطبيعةوراءفيماتبحثالتى

عندهتولدوالخطأ،السذاجةفىغايةدليلعلىاللّهلوجودإنكارهفىسارترويعتمد

فلابدإلههناككانإذاوأنه،آخروجودوراءهولش،فقطالموجودهوالعالماعتبارمن

سببها.وعن،المادةعنبهيسألبماعنهيسألأن

الله؟وجودسببفما

يؤسس"لكى:-غلابمحمد/دذكرهكما-،والعدم"الوجودكتابهفىيقول

.تناقف!وهذايوجد،أنقبلموجودَايكونأنينبغى،وجودهالموجود

يكونأنقبل،كعلةموجودَايكونأنينبغى،لذاتهكعلةالموجود"إن:ويقول

."كعلةوجودهتعليليبقىالحالةهذهوفى،كمعلولموجوذا

علىينطبقالكلامهذاأنوالحقيقة:-بيومىالمعطىعبددكتور/أعنى-ويعلق

وجوديشبهلاووجودهمعلولأ،ليسلأنه؟الخالقعلىينطبقولا،المعلولأوالمخلوق

نفسهعلىتقدمهعليهيلزمحتى،كمعلولوتارةكعلةتارةموجودأوليس،لعلتهالمعلول

لا"شبه؟والمعلولالعلةطريقةعلىوجودهكانولو،كمعلولنفسهعنوتأخره،كعلة

لما،وجودهوجودهاأشبهولوعليها،لهميزةهناككانتولما،المخلوقاتوجودوجوده

منها.كواحدسيكونحيمئذلأنهلها؟خالفايكونلأنمبررهناككان
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مبرريوجدلاوبهذا،لغيرهولالذاتهلا،الإطلاقعلىمعلولأليسالإلهفوجود

كمعلول،عنهامتأخركعلةذاتهعلىمتقدمأنهعلىالإلهوجودتصورفىسارترلإشكال

.(1)الإلهجانبفىتمافامن!فيةوالمعلوليةالعلةلأن؟التناقضلهذامحليبقىولا

فقد...والمسرحوالروايةالقصةخلالمنأفكارهترويجفىاعتمدسارترولأن

سارترمسرحيةأنليكشفالفنونمجالإلىهاشميحى/دنزلحيث؟الأزهرتتبعه

مسرحياته،منمجموعةضمن-الستيناتفى-نشرهاأعيدوالتى"والرحمن"الشيطان

صفحاتها)2(.علىالأزهرمجلةهذانشرتوقد،إلهوجودبعدمالقولإلىتهدف

عنهم:قولهعليهمليسجلالوجوديينالأدباءإلىْ(3)عوضينإبراهيمالدكتوروينتقل

ليدوروا؟المدبرالخالقعنالصادرةالإلهيةالعقيدةمحورمنتلفتواقديجدهمإليهم"الناظر

الذىالإلهوأصبحت،وسكناتهمحركاتهمعلىهيمنتالتىالذاتيةالعقيدةمحورفى

،الأثرةسمومآدابهمفىفنشروا،وبهعفويصدرونمساء،صباحإليهيتوجهون

والجماعةالأسرروابطتستوجبهبمااكتراثدونالشخصيةالمنفعةعلىوالحرص،والانعزالية

الجامحة،الفرديةوالرغباتالحاجاتإبرازعلىمعتمدين،البراقةالشعاراتوراءمتخفين

كلتجاهلمنعأمامهمنالابأنهيقتنعالمتلقىتجعلصورةفىالبشرىالضعفوإظهار

الضعفهذامنالفرديةللذاتإنقاذًا؟الرغباتتلكإشباعسبيلفىوالأخلاقالقيم

."وتفاقمه

إلا،أخلاقولا،قيمولا،إلهالوجودىالأديبعندهناك"فليسقائلاً:يضيفثم

الذىتحررهفىهوئم...الترابعليهويهاليقبرأنيجبالذىالعتيقالتراثسجلفى

والدراساتالث!ريعةكليةبحوليةبحث،بيومىمحمدالمعطىعبدللدكتور/،والفلسفةالدينبينوالعالمالله(1)

-fYAصالرابعالعددقطرجامعة-الإسلابة fYVومواقف،قضايا-المعاصرةوالنياراتوالإسلام،بتمرت

.بتصرف44-41صأيفئا،يومىالمعطىعبدللدكتور/

للاملام،،المعاديةالتياراتسجلآمنمفال675ص،م1977-ـه1397شه49ْالمجلدالأزهرمجلة:بنظر(2)

ثقافيةأنهايفترضالتىالبرامجأحدأنالىأضيروالأعفالأصوببعض،فرغلحسنهاشميحىللدكتور/

عنالحديثم1002يرنيو6هـ-1422الأولربيعمن14يومالمصرىبالتلفازالثانيةالقناةعلىحلقتهفىتاول

،8سرية"جلةومسرحيته،8و،الذباب،8الفاضلة،المومىكمسرحتهلماهدتهاوالدعوةمارترمرجات

!االمرحيةنو!فلابمعهدسارترنصوصالآنإلىتدرستزاللاكما،Laويخر"والرحمن"اليطانومرحيته

."صابقَا،بالمضورةالعربيةاللغةبكيةوالنقدالأدبقمورئيىالأرهر،بجامعةونقدهالعربىالأدب(صتاذ(3)
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الإنسانخضوعوينكر،الحياةيشاركونهعمنبهوينقطع،والموروثاتالقيممنبهيتخلص

يائس،،قلق:والقدربالقضاءويستخف،الإلهوجودلذلكينكرفهو،الخالقةالعلياللقوة

بول"جانالوجودينالأدباءهؤلاءرأسعلىوكان...شىءكلمنخائف،غريب

بإلحادهانطلقالذىالمتعصبواليهودى،الضائعوالفيلسوف،التائهالفرنسىالأديبسارتر"

.(1)"ومسرحياتهرواياتهىفالفسادينشرويأسهوإباحيتهوكفره

:قالحيثالملحدينإيمانعدماسمنكرخالد)2(محمدخالدالأستاذفإنكذلك

مستوياتأعلىفىحياتهمعاشواأناسوهم،والمرسلونالأنبياءكثيرَا،اللّهعنحدثنا

شيئًانرلمونحن،النوويةالقوىعنيحدثونناالذيننصدقلماذا،الرفيعوالخلقالصدق

بوجودهاونؤمنالحمراء""تحتالأشعةعنيحدئونناالذيننصدقولماذاأشيائها؟!من

فىميلا001860ًهىالضوءسرعةإن:لنايقولونالذيننصدقلماذانرها؟!لمونحن

ولماذا؟.ولماذا؟لماذا؟...القياسهذافىنشتركلمونحنالواحدةالثانية

أخذتإذاالحقائقهذهمنالتأكدتستطيعلأنك؟مختلفالأمرإن:قائليقولقد

مرصد.أومعملأىفىمكانك

أخذناإذااللّهإلىيدعونناالذينصدقمننتاكدأنأيضًانستطيعاْنابيد،حقوهذا

كليستطيعنوعآمحر،نوعمنومراصدهمومعاملهم،ومراصدهممعاملهمفىمكاننا

المخبوءةالمناطقواستخدم،الفاضلةنفسهقوىكلوأيقظروحهجلاإذايمتلكهأنإنسان

وبصيرته.عقلهمن

تصديق.دايمان...رؤيةإيمان:نوعانمنهماكل،العلمىكالإيمانالدينىالإيمانإن

بأنفسهم،والحقائقالنظرياتاكتشفواالذينالعلماءإيمانهو:العلمفىالرؤيةفإيمان

بأنفسهمالتجربةيمارسوالمالذينالبشرمنالملايينإيمانهو:العلمفىالتصديق!ايمان

التصديق.دلائلتحمللا"نهاصدقوها؟ولكنهم

120)و،(77-76)صعوضينإبراهيمللدكتورالمعاعر،العربىالأدبلدراسةإصلامىمدخل(1) O-0؟yط،

.م1990-ـه1411ال!عادةمطبعة،أولى

شخصيات8كتابفىترجمنهتراجع،م1947عامبالقاهرةالأزهربجامعةالثريعةكليةمن-اللهرحمه-تخرج(';

رحمهتوفىوتد،م1970مصر-بالقاهرةالعبدار.ط،139صالبعشإبراهيمللأسناذ،8مماعرةإسلاية

%Aشوالفىتعالىالله t I I-=فبرايرI Ailم.
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عاينوا،الذينوالهداةوالمرسلينالأنبياءإيمانهو:الدينفىالرؤيةإيمانكذلك

نأعلىصمصتفإذا،الكافةإيمانهو:الدينفىالتصديقوإيمانوذاقوا،وشاهدوا،

يكونأنتريدحينصنعهعليكيجبماإذنفاصنع،رؤيةإيمانالدينىإيمانكيكون

رؤية.إيمانالعلمبحقائقإيمانك

جهودًاوابذل!وروحكقلبكبكلإليهاوتبتل،بنفسكوالعبادةالإيمانتجربةمارس

يعلمحينالعجبالإنسانيأخذلكن،(1)!!لغيركتجلىكمااللّهلكيتجلىفسوف،دؤوبة

،والعبادةالإيمانتجربةعنفضلاً،العلميالإيمانإلىالوصولممارسةيحاوللمسارترأن

نداءهوبل،والتفلسفالفكرطريقعنوإلحادضلالمنإليهوصلماإلىيصلولمبل

موجود(،غير)اللهقائلاً:نفسىحدثتأننىجيدًا!أتذكر:يقولحيثباعترافهالخبيثةنفسه

.(2)"...عشرةالحاديةفىوأناالتفكيرهذافكرتأكونأنغريبًايكونوقد

بماالماركسيةمناقشةعندالمنكرينعلىوالرد"تعالىاللّه"وجودعنالحديثمروقد

نأمنحجازىاللهعوضالدكتور/أستاذناذكرهماهنانذكرهماوقصارى،ووفىكفى

منكثير"يذهب:قالحيثالنفوسفىفطرة-وجودهعنفضلاً-الإلهوحدانية

نأإلىأورباعلماءمنوالعقلاء،المسلمينمنالسنةأهلجمهورلومخ!الابوالعلماء،

بهنمَاوالواحد،الإلهعرفالأولالإنسانوأن،النفوسفىفطريةالتوحيدعقيدة

عرضتأموروالوثنيةالشركوأن،الكونفىوالمتصرفالخالقنظرهمفىلأنه؟وعبده

عليها.طرأتوانحرافاتللعقيدة

حيثبطبيعتهِا،الشريةالنفوسإليهمَميلفطرىأمرالتوحيد:أيضَافضيلفيقولثم

(اَهْيَلَعالئاسَرَطَفاقيِهَفلاالفطرى!فِطْرَتَالاستعدادهذاعلىشأنهجلالثهخلقها

فهوالتوحيدعنالانحرافوأما،الصفةوبهذهالطبيعةهذهعلىخلقهمأى،(30:)الروم

.(3)"والإنسانيةالبشريةالطبيعةوعلى،الفطرةعلىطارئأمر

للأمتاذ،"!؟قحوالايمانالإلحاد،لماذامقالم1982هـ-كتوبر2014الحجةذو82العددالقطرية"الدوحة"مجلة(1)

قطر.بدولةالإعلاموزارةإصدار35صخالد،محمدخالد

المصريةالعامةالهيئةط(004)رقمكتابال!قافبةالمكتبةسلسلة(12)صكامللفؤادصارتر،إلحادعلىالرد(2)

.م1985للكتاب

(r)دار،رابعة.!،53-52ص،45صحجازىاللهعوضللدكتور/،والاسلاماليهوديةبينالأديانمقارنة

.م1993-ـه1414مصر-بالأزهرالمحمديةالطاعة
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اللهوجودإثباتمسألةأن-اللّهرحمه-محمودالحليمعبدالدكتور/ذكرولذا

نأمنأوضحتعالىاللهوجودلأن؟القرآنأهدافمنالأياممنيومفىتكنلمتعالى

.(1)عليهيبرهن

حاجةأوضرورةهناكليس"أنه-القرحمه-البهىمحمدالدكتور/ذكروكذا

بهيؤدىوحدهللوجودالذهنفشصور،تعالىوجودهعلىالأدلةاستخدامإلىملجئة

.(2)8بذلكيوحىالكريمالقرآنوظاهرالوجودبواجبالاعترافإلىحتمًا

الإله:إنكارعنسارترتراجع

وعودتهللألوهيةجحودهعنسارترتراجعيفيداًصنأسوقأنعجبفلاهناومن

عنترجمهاالتىبوفوار"دىوسيمونسارتربينالأخيرة"المحاضرةففى،فطرتهإلى

اعترافيرد:القطرية"الدوحة"مجلةونشرتهاالا"نصارىجابرمحمدالدكتور/الفرنسية

:يقولحيثالملحدةالوجوديةزعيمسارترلسانعلىخطير

تمحساسككائنأناوانما،الكونهذافىظهرتغبارذرةمجردبأنىأشعرلا"أنا

.(3)"خالقمنإلاالمجىءيستطعلمككائنب!يجازأى،تكوينهوأحسنلظهورهالتحضير

،وهناكهناأقوامواتبعه،إليهودعاأشاعهأنبعد،إلحادهعنيتراجعسارترهوفها

بالدحضالشريفالأزهرسيتتبعهاوالتى..."الوجوديةقالخ"الا"بتسمىماوانتشرت

التالية.الصفحاتخلال...والتفنيد

ىفحل-+ث*+

(1)

(2)

(3)

'1Vصمحمودالحليمعبدللدكنور/،الإملامفىالفلسفىالتفكير:يراجع -v،!.م1977الممريةالدار

.بالقاهرة

الكاتبدار:الناشررابمةط،،15صالبهىمحمدللدكتور/،الإ!لامىالفكيرمنالالهىالجانب:يراجع

.م1967بالقاهرةوالثرللطباعةالعربى

2.1رجب-77عددالقطرية8"الدوحةمجلة i-1مايوهـ qAYىدوسيمونسمارتربينالأخيرةالمحاورةآم

الأولربغ39العددالقطرية8"الأمةمجلة:وينظر،الأنصارىجابرمحمد/دالفرنسيةعننرجمهابوفوار،،

آمعاول:بعنوانمقال-قطربدولةالدينيةوالثؤونالرعيةالمحاكمرئاسةتصدرها،م1983هـ-ديمبر4014

.69ص،خليلالدينعمادللدكتور/،ca-الإجدارفىأخرى
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الرابعة*المسألة*

الوجو!يئ!مواللاخلاق!المَيممنزهراللاموقف

منهجهمفىوالقيمللأخلاقالسارتريةتصورسقو!المكارمأبومحمدالشيخبيق

فيقول...أخلاقيّامنهخاثمةلديهاليستوأنهاالسلوكىالتطبيقىوكذاالنظرى

.؟الخلقيةالقيموأدركوا،الإنسانيةالنفسعالمفىالوجوديونبحث"هلمشائلأ:

وصلواأنهمويؤكدونبل،كذلكأنهمبهمالمفتونونيزعم:-اللّهرحمه-ويعلق

.(1)الحياةلهذهواقعىمنهجأعلىإلىأبحاثهمفى

التىالأخلاقيةالقيمتلكهىفماهؤلاء،يامهلأ:أقولولكنى:بقولهويرذ

.!؟سلوكهماستقامةمدىوما؟بحثهممنهجهووما؟للإنسانيةأبرزوها

لهمنرصدهأننستطيعماوغاية8لا،أبحاالخلقىالمنهجميدانفىلهمنجدنكادلاإننا

.(2)-التجربةسبق-زعموهالذىالمزعجالاضطرابذلكمهوالبابهذافى

مسلكففى،الواقعىسلوكهمفىالعملىالتطبيقهالناالاضطرابهذاجاوزنافإذا

باعثيوجدولا،إنسانىواجبيُقدرولا،الفضيلةتُعرفلاالوجوديينمننردكل

إلىالإنسانيدفعالذىالا"ساسىالركنبهذاوهدموا،اللّهوجودفكرةأهدروالقد؟أدبى

الفكرىوالقلقالإلحادالمشوشةبأقوالهموأشاعوابها،والوثوقالأخلاقيةبالقيمالتمسك

الحيوانيةالغرائزإلىوعمدوا،النفسفضائلهاجموابلذلكيكفهمولم،الذهنيةوالحيرة

علىوطبقوه،وأبشعأقأعصورةفىاللذةمذهبوابتعثواعقالها،منوأطلقوهافأثاروها

علىوالتهالكوالفجور،التحللفأشاعوا،بهمالمحيطالوسطوفىشخصثا،أنفسهم

ترادفأصحابهابمسلكالوجوديةوأصبحت،الدنيئةالرغباتوإشباع،والملذاتالشهوات

.18صالمكارمأبىمحمدللئيخ،الأولىالرمالة-الميزانفىالوجودية(1)

مجتمع،فىيعشونهمف!ذانظروافلماالكثير،ويكلفنانافعغيرفهوخاطئةفكرةاللهوجودفرضيةإنقالوالقد(2)

ونحوها،والعدالةكالشجاعةالقيمبعضأنرعموا،تحقذىمعنويةقيممنفيهولابد،عليطييرنظاممنلهولابد

للثيخ،الأولىالرسالة-المزانفىالوجودية:ينظر،التجربة"سبقوسموهالعالموجودعلىمابقوجودلها

.9صهاث!المكارمأبىمحمد

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


العشرين(القرنمنالثانىالنصف)فىالمنحرفةالفكريةالتياراتعلىالردفيالأزهرجهود

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!بم!!

"سأجعليقول"الجامعة"التعليممراحلأعلىفىحتىفالوجودى،الظمأىالبوهيمية

عاهرةفاجرةتصبحكيفابنتىأعلموأنبلطجيًا،يصبحكيفابنىأعلم"أنشعارى

.(1)!هذا؟!شعارأى"شاءتإذا...

مبادئتسودهالذىهذاوجودأى؟والكلابالوحوشمنالحيواناتشعارهذاأليس

وأهدرت،البشريةمقدساتجميعفيهألغيتوجودإلاهوإن،البهيمىالوحشىالسلوك

فىوشلل،العزيمةفىخورإلاهووما،الطويلتاريخهافىوتراثهاجهودهاجميعفيه

وتمردالرفيعةالإنسانيةالحياةمنوسأمالإرادةفىوضعفالشعور،فىوفساد،الذهن

هوةإلىبهاوينحط،القهقرىبالإنسانيةيرجعأنصاحبهبهيريدومقوماتها،مبادئهاعلى

.(2)العجماواتعالمفىسحيقة

حيثبالتقززتشى"سارتر"لأتباعصورةالعمارىحسنمحمدعلىالشيخوينقل

ولحى،طويلةشعور:المجانينإلىالناسأقربنجدهمسارترأتباععلىنظرةبإلقاء:قال

فيهايجتمعونخاصةأنديةبارش!فىولهم،غريبومظهر،مزركشةوملابس،مرسلة

يدعونوهمحسيبأورقيبدونالتمتعلهمشاءكماوليتمتعواعرفكلعنليخرجوا

.(3)الطريققارعةوعلىعلنًاالموبقاتارتكابعلىويحرضونوالتحرر،الإباحيةإلى

فيبين،بمذهبهوتمذهبواسارتراتبعوامنعلىليرد؟حولهالمجتمعإلىالأزهروينزل

"الخمسينات"فى-وقتذاكالمنتشرتانوالإباحيةالإلحادظاهرتىأن-بداية-زهرةأبوالشيخ

.(4)الوجوديةلمذهبأخبارمنالصحففىينشرما:أسبابهامنالجامعةشباببين-

الجامعةفىالتدريسيتولونالذينأنمنالصحففىشاعما-الله-رحمهويتابع

(r

72المجلدالأزهرمجلةصفحاتعلىالعمارىحسنمحمدعلىالثخالمرحومبهونددأيضًاهذااستنكروقد

137منة o-195هـ o،جامعى،."عبثمقالهفى250ص

.02-18صالمكارمأبىمحمدللشيغ،الأولىالرسالة-الميزانفىالوجودية

العمارى.علىلليخ،8جامعىعبثjمقال025ص،م1955-ـه1375لسنة27مجلدالأزهرمجلة:تنظر

وجدير،"الإسلاملواء"ندوةباب564ص،م9551هـ-نوفمبر1375الأولريععددالا!لام،"لواءمجلة:ينظر

-،الجامية"الحياةمجلةوهى-الدورياتإحدىكتبت-الميلاديةالخميناتأواخر-الوقتهذافىأنهبالذكر

51تاريخ-القاهرية-الجمهوريةجريدةنقلتهفيما،،والوجوديينوالملحدينالمؤمنينبين"الجامعةعنوانتحت

حدامماخرافى"،)يحاءالدينآبأننادىشمسوعينالقاهرةجامعتىفىالطلبةبعضأنكتبت،م1955سبتمر

تركه=على-اللهرحمه-تاجالرحمنعبدالثخ-وقتذاك-الأرهرلثخنقذايوجهأنالأزهرعلماءمنبثاب
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منيمتنعونولا،الوجوديةمذهبطلبتهميذاكرون-الخمسينات-فىالكلياتبعضفى

تسمىأنيصحولا،خلقىوتحللفكرىانحرافالآراءهذه"إن:بقولهويرداستحسانها

يسمونهالذىهذافىوليس،خاعىوجهعلىفكريةدراساتمعناهالمذهبلأنمذهئا؟

انهواءيسمىإنما،فكريةفلسفةأو،علميةدراساتيسمىأنيصحما"الوجودية"مذهب

حيوانيًّا.

إلاالانحرافاتهذهإزاءنتحصنلاإننا:العلاج-تعالىاللّهرحمه-ويصف

الإنسانية.بالنفسسموولكنهجمودًا،ليسالتدينأنالناشئةفىنبثأنوعلينا،بالدين

وهذه،إنسانيتهمنيجردهأنيريدفإنما،تدينهمنالإنسانيجردأنيريدفمن

.(I)الصرفةالحيوانيةهىالوجوديةالمذاهب

عقبالمنحرفةءارَالاهذهلمناقشةالدينعلماءيتصدىأن"يجب:فضيلتهويقترح

الدراساتفىمتخصصبينذلكفىفرقلا،دينهيحمىأنمسلمكلوعلىوجودها،

ضددينهمعنالدفاعالمسلمينعامةتولىأنأجدإنىبلمتخصم،وغيرالإسلامية

فالاستنكارلها،القالْلينوبتحقيرءارَالاهذهباستنكار؟أجدىيكونالملحدينهؤلاء

أحديلتفتلادعاتهابهانعقوإذامهدها،فىتموتءارَالاهذهوتترك،أجدىالجماعى

.(2)"لوجودهماعتبارلابأنهميشرواحتىإليهم

الدكتور/وهومصرفىالوجوديةدعاةأحدعلىللردواثبًاالطنيخىالشيخَّبهوهنا

يقول؟اثنينمقالينفىالأزهر""مجلةصفحاتعلىالردهذاونشر،بدوىالرحمنعبد

أهلمنالمذهببهذاتمذهبمنحديثإلىهذامقالىفى"استمع:الطنيخىالشيخ

الفلسفةحجةْالاَننفسهويعتبر،فيهالرسائلويؤلف،لهيدعووجعلالمحبوبةبلادنا

المصرية.جمهوريتنافىالوجودية"كذا"

81السنة9العدد"الاعتصام"مجلةصفحاتعلىالنقدهذاوكان،جيمخطرمنمالهمعالقولهذا=مثل

البهىمحمدللدكتور/،الغربىبالاشعماروصتهالحديثالإسلامىالفكر:ينظر،م1956اكتوبرفىالصادرة

.YYAص

.457-456ص1955هـ-نوفمبر1375الأولربيععدد:الإسلاملواء(1)

.بتصرف457ص،م1955هـ-نوفمبر1375الأولربغعددالإسلاملواءمجلة(2)
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أحمدالصحفييننقيبالكبيرالأستاذنشرها،رسائلهبعضمنفقراتإلىاستمع

إليهاستمععليها،تعليقغيرمنمضتحقبةمنالجمهوريةأعدادبعضفىجودهقاسم

...كسلفهمخلفهمالوجودلنهؤلاءأنلتعرف

تقولأنإما؟وجوديةأخلاققياميمكن"هل:فيقولمذهبهيصورإليهاستمع

الحقالوجودىلكن،بوجودكفتخاطرباللاأخلاقتقولأنله!اما،ذاتكفتفقدبالأخلاق

."ذاتهيفقدأنعلىبوجودهيخاطرأنيفضلالذىهو

بهينتهىثم،وجوديةأخلاققيامإمكانفىأولأيتشكك:الطنيخىالشيخويعقب

ثمووجودًا،مستقلةذائاللمرءأنعلىبحقفىوجرىونفيها،إنكارهاإلىالبحث

أمرأ،منهماكلعلىورتب،أخرىمرة"الأخلاق"عدمواللاأخلاقمرةالأخلاقنرض

المخاطرةاللاأخلاقعلىورتب،الذاتفقدانبها"المرءاتصاف"أىالأخلاقعلىفرتب

،الذاتفقدانوبينبالوجودالمخاطرةبينفاضلثم،والهلاكللضياعتعرضهأىبالوجود

!اذن،ذاتهيفقدأنعلىبوجودهيخاطرأنيفضلالذىهوالحقالوجودىأنفزعم

وإن،ذاتهعلىمحافظة؟قيمةلهايجعلولا،بالأخلاقيعترفلاالوجودىأنفالنتيجة

.والضياعللهلكةوعرصهبوجودهخاطر

هذامنخطلإلىوأقرب،صوابمنأبعدقولأأرىولست:فضيلتهويعلق

معنويةمخاطرةولوبأحدهما،المخاطرةيمكنأمرينوالذاتالوجودكانفمتى،القول

الآخر؟دونمعنويًاولوأحدهمافقدانيمكنأو،رخَالادون

إنهأقولولاالموجود،عينالوجود:المتكلمينفلاسفةيقولكماأقولأنأريدلا

معبالوجودالمخاطرةيمكناْنهعقلهتصوركيف:لناليقلثميشاء،كماليفرضه،غيره

وجودهانفسونعرع!لها،صونَاالأخلاقنفقدحتىمحفوظةمصونةالذاتبقاء

الخبال.عليهوظهرالصوابجانبهمنطقهذاأنيشهدونوالعقلاءيشهدالله!؟للمخاطرة

ذإ؟يبحثونحينتعبيراتهمفىالفلاسفةيحاكىأنيريدإنه:أيضَافضيلتهويضيف

لايكونأنلهماما،الكتابةلصفةقابلاًفيكونإنسانًاالشىءهذايكونأنإما:مثلأيقولون
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"لاوهوونقيضهمثالنا"فىالإنسان"وهوالشىءبينيقابلونفتراهميقبلها،فلاإنسانًا

بالمباشرةلاالآخرالنقيضعلىترتبهيمكنولا،يناسبهماواحدكلعلىويرتبون،"إنسان

فقدانالأخلاققيامعلىيرتبالإنسانهذاولكن،ذكرناهالذىمثالنافىكماعب!لابولا

يتبعهالذاتفقداننْاالبداهةحدإلىوظاهربالوجود،المخاطرةعدمهاعلىويرتب،الذات

رتبفقدواذن،بالذاتالمخاطرةقطعًايتبعهابالوجودالمخاطرةوأنالوجود،فقدانقطعَا

كلامهم:فىشأنهموهكذا،مفكرباحثبذلكيقولولاواحدًاشيئًاونقيضهالشىءعلى

إناءلهليسالماءكمخضحصاةلهليسالقولفبعض

بالوجود،مخاطرةفيهباللاأخلاقالقولأنوهىإليهاانتهىالتىنتيجفإلىانظر

معبقائهافىصدقناهاْننافرضعلى-للذاتقيمةأىويبقيها،الذاتيحفظولكنه

.؟الصفاتوكريمالفاضلةبالأخلاقمتصفةتكونأنغيرمن-بوجودهاالمخاطرة

الدركهذاإلىوانحط،الفاضلةالصفاتكلمنوتجردأخلاقهالإنسانفقدإذا

شخصَاالناسفىلاترىأظنكجخسه؟بنىبينمركزلهأفيكون،الحقارةمنالأسفل

الأخلاقمنمجرذايكونأنلنفسهيرضى-يحترمهالاحتىأوإنسانيته-يحترمواحدَا

القولإنيقولعاقلأىإذن؟العجماواتوبينبينهفرقأى،الكاملةوالخلالالفاضلة

امتدتفإذا،طيبةحياةوتحييهصاحبهاتقوىالأخلاقإنويهدمها؟الذاتيفقدبالأخلاق

والذكرى-حسنةذكرىلهكانتحتفهلقىوإذاوالبصر،السمعملءكانحياتهبه

الجانب.معززالذاتمحفوظالحالتينكلتافىفهو-ثانعمرل!نسان

بينوبجعلهنفسهويحىقدرهويرفعكرامتهويحفظ،صاحبهيعزالكررمالخلقإن

بهاوتعرفقيمهمبهاتدركالتىالرجالموازينهىالأخلاقإذمعظمًا؟محترفاالناس

شخصياتهموقوةمزاياهم

يدرىلاوهوالفتىأخلاقوتذكروتجلهأخلاقهالفتىتزين

لهاقيمةلا،ضعيفةواهيةأمةتكونمنهاويجردونبنيهاأخلاقتضيعالتىالأمةإن

تتلاشىقدبلقيمتها،وانحطتاستذلتإلاأخلاقهافىقطأمةحوربتوما،الأممبين

بالصغار.وتُدئثعدوهابنواصيهاويمسكالوجودمن
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وكانت،بهويثقونصاحبهاويعتبرونالفاضلةالأخلاقيمجدونقديمَاالناسكانلقد

الكرامة،مستإذاوتثور،محافظةأشد"الأخلاقعلىتحافظالجهلاءجاهليتهافىالعرب

الحيينأحدمنجاهلغربهاعبثلعبثةذريعًاقتالأالعربمنناَّيحتقاتللقدحتى

سوأتهاظهرتقامتفلما،بضوكةأعلاهفىثوبهاذيلشذَحيث،رخَالاالحىمنبامرأة

الحىعلىفثاروا-حيهاتنادى-لفلانيالفلانيا:وصاحتفثارتالناسفضحك

إلاذلكومابعضا،بعضهميفنىكادحتىتقاتلواثم،السلاحالسلاحوتنادوا،رخَالا

الأخلاقيهدرونالوجوديينولكنبمكانتها،واعتزازًالهاوتقديرأللأخلاقحفاظا

اَذِإَو!كرديموصفكلمنيتجردواوأن،أخلاقذوىيكونواألالأنفسهمويرضون

.(1)(4:)اناففون(ٌةَدَّنَسمخ!ثئبٌْمُهَّنَأَكلِقَوْلِهِمْتَسْمَعْيَفوئواوَإنأَجْسَافهُمَْكُبِجْعترَأَيْتَهُمْ

-بدوىالرحمنعبد/ديريد-طالإنسانهذاإلىاستمع:الطنيخىالشيخويواصل

لافوضوىالحقالوجودىأى،"القانونأعدائهأعدىالحق"الوجودى:يقولثانيةمرة

الهمجيةبينهمتنتشر،الأدغالوساكنىالغاباتأبناءمنكأنه،نظاميردهولاقانونيحده

الثماملة.الفوضىوتعمهمالفاحشة

أمورهالتهذيبلها؟قنالتىالأمةلنظامأساسالقانونأنالأذهانعنيغيبليس

بعضهميظلملاحتىأنرادهابينوالواجباتالحقوقوحفظوالاقتصاديةالاجتماعية

نفسفىعليهيحيفولا،لههواًّقحيسلبهولابعف،علىبعضهميعتدىولابعضا،

مطلقةحريةيريدهاالوجودىالإنسانهذاولكن،متاعأوعرضفىيثلمهولا،مالأو

.والحيواناتالبهائمحريةوتلك،دينأوعقلطريقهافىيقفولاحدودتحدهالا

والويل،إشارةلهيخالفولاأمرأ،لهيعصىلاومرشدًا،قائذاهواهيتخذأنيريد

وأحطهاوأسفلهاالأعمالأحقرإلىيقودهإنهومرشذا،قائذاهواهاتخذلمنالويلكل

حريةيريدهاليتهيابل،المنكراتفىعليهويلح،بالمفسداتدائمَاويغريهوأسوئها،

مرةالخيرفعلعلىصاحبهاتحملقدالمطلقةالحريةفإنقليلاً،رم!الالهانإذن،مطلقة

هـ-مارس1375ضعبانعدد27المجلدالأزهرمجلة-الثاكالمقال-الطنيخىللشيخ،والوجوديونالإله(1)

جذا.ييربتصرف843-841ص،م1956
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لمهذاولكن،اًّدجبسيطاولوالخيرمنشىءفيهفيكون،مراتالشرورفعلوعلى

مادةمنهينفذأنيمكنفلاوإذن،أعدائهأعدىجعلهبللهعدوالقانونبأنيكتف

فىوزادت،مطلقةتكونأنحريتهفتعدتما،شىءفىحرمةلهيرعىولا،واحدة

أسميهاهلأسميها؟3ليذلكبعدأدرىولست،والعجماواتالبهائمحريةعنتحللها

.(1)(1الجنونأسميهابللا،؟السافلةالمنحطةالحريةأو؟الفاجرةالحرية

وبعف،يتخنثونالشبانبعضرصارالحرية"باسم:الفيومىالدكتور/يقولثمومن

وأستاذهوأباهأمهيحترملابعفالا!بناءصارالحريةوباسم،بالرجاليتشبهنالشابات

.(2)"والكحولالدخانيتعاطونوالبناتالا"ولادبعضصارالحريةوباسم...

قائلاً:الوجوديةعلىتبعاتهاتقعبعفحوادثفضيلتهويسرد

نرنسا:فىوقعتوالتى،الوجوديةعلىتبعاتهاتقعالتىالحوادث"من

عنتعتذر،لائقغيربفعلأتتكلماكانتسيدةأن:نفسهسارترذكرهمامثل-أ

كالوجوديين.أتصرفأننىأظن،""آسفةبقولهاذلك

وحوادث،وجودىمعتقددافعهاكانفرنسافىوقعتالتىالانتحاروحوادث-ب

.(3)"الوجوديةالميولإلىالنهايةفىترتدكانت،الجنسىالانحراف

العنانتطلقفالوجودية:قائلاًعيسىحامدالأنورمحمدالدكتور/يعقبولذا

يهمولاشىء،أىوليفعلشىء،كلليفعلالذاتوتاكيدالحريةباسمالفردللإنسان

قيممنوازعبلالنفسهالإنسانإيجادهوالحقيقىوالوجود،الجحيمهملأنهم؟الآخرون

،آخرةولاالموتبعدوجودفلا،غرائزهكلليشبعيشحركأنالإنسانوعلىضمير،أو

.(4)!إاللهوليسالخالقهوفالإنسانلها،معنىلاالألوهيةوقضية،حسابولا

هـ-مارص1375شعبانعدد27مجلدالأزهربمجلة-الشالثالمقال-الطنيضمحمدلليئ،والوجوديونالإله(1)

.844-843ص،1956

.31صالفيومىإبراهيممحمدللدكتور/،لهالدينعلاج-تياراته-مصادره:الإنسانىالقلق(2)

(r)130صالفيومىإبراهيممحمدللدكتور/،الانانىالوهمفلسفةالوجودية:ينظر.

.جذايهميربتصرف41صالأنورمحمدللدكتور/،الفكرىالغزوأبعادمن(4)
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كلامهفى-بدوىالرحمنعبدالدكتور/علىردودهليكملالطنيخى/الشيخويعود

:فيقول-الخمسيناتفىالقاهرية"الجمهورية"جريدةنشرتهالذى

فىللواجبمعنىفلانفسها،الحرية-الوجودىأى-"إنه:يقولإذإليهاستمع

أ.هـ.وانطلاقها"انطباقهالمدىتقسِدولاعالمها،

وفى،عملهوفى،تفكيرهفىحرٌالوجودىأنيريدأنهالقارىْأيهاعنكيغيبلا

فىنوافقهأنناإلا،مستهجنةومبالغةإغراقفيهاعبارةفىالمعنىهذاصوروانشىء،كل

الحريةنحبذفنحن،الحريةكاملىأحرازاالوجودىوغيرالوجودىيكونأننحبأننا

فىوالتحكمالاستبدادونمقتسبيلها،فىرخيصةأرواحناونبيعلهاونعملعليهاونحافظ

تقفالتىالحرية،الرزينةالعاقلةالجريةنحبذولكنا،وأعمالهموعقولهمالناستفكير

محددغيرانطلافاوانطلقتذلكتعدتفإن،البالغةوالحكمةالصائبالرأىعندبصاحبها

رشد.ولافيهاخيرلاوهمجية،حريةلافوضىآنئذنعتبرهافإنناغايةعندواقفولا

فىللواجبمعنى"لا:فيهبملءيقولإليهاوالداعىالوجودىفيل!بسوفناأنبيد

إذنسميتهولم،الحريةعالمفىللواجبمعنىلا،الفيلسوتأيهامَرحَىىَحْرَمعالمها"

تلكهىحريةوأى؟الحريةعالمفىلهمفىلاتقولثمواجبَا،تراهوكيفواجئا؟

فوقيكونوماذا؟الواجبفوقشىءهىهلعالمها؟فىللواجبمعنىلاالمىالحرية

إنهتفكر،ولاتبصرغيرمنالقلمبهاطغىاللسانعلىتجرىكلماتهىأو؟الواجب

شخصيقولهلاكلامهذاإنالحقولعمروانطلاقها"انطباقهالمدىتقييد"لا:يقول

.فيلسوفبلهكمفكرنفسهيحترم

الوحوف!عالمفىإلاتوجدلا)نهاوانطلاقها؟لانطباقهامدىلاالتىالحريةهىأين

منفصيلةكلفإن،والحيواناتالوحوشتعدتقدبل،اللهأستغفر،والحيوانات

ذثبيلجولاآخر،أسدعرينأسديدخلفلابفطرتها،اْلفتهالذىنظامهالهاالوحوض

ودعة،أمنفىمعهيعيشبل،مثلهآخرعلىحيوانيعتدىولا،الذثابمنغيرهجحر

نأولا،ومالهنفسهيسلبهأنولا،غيرهبيتالوجودىيدخلأنيمنعلافيلسوفناولكن

http://www.al-maktabeh.com
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ألاوانطلاقها!انطباقهالمدىتقييدلاحريتهلأنومنكر؟نقيصةمنيشاءمامعهيفعل

.(1)يفقهونلالقومتعسا

الدائم-الفعلالوجودىأى-"إنه:يقولإليهاستمعثم:الطنيخىالشيخويضيف

."البابهذافىلهامفهوملاكلهاوالصوابالإثممعانىفإن،ونتائجهنوعهكانأيا

مافيهاليسممجوجةمبالغاتيبالغعباراتهفىدائمًالتراهإنك:فضيلتهويعلق

يفعل،دائمَاأنهيقصد،الدائمالفعلهوالوجودىيرىإنه،السائغمنيقربهاأويسوغها

والجمود،مطلوبفالفعلالجهد،وسعهمايفعلأنغيرهولاالوجودىعلىنعيبولا

أمنهافىويسعىأمفيخدمكأنالمشكور؟والعملالجميلالفعلنريدولكنا،مرذول

مرموقًا،محلآًوإحلالهالشعبمستوىرفععلىيعملأووطمأنينتها،ورفعتهاوسلامتها

زيادَا،مرضيةراضيةنفسهيبذلأو،أنرادهبينالحميدةوالصفاتالكريمةالأخلاقونشر

مغبته.مشكورة،أثرهمحمودعملذلككلعنها،لعدوهاودفعًابلادهعن

وافقإرسالأيرسلهبل،النوعهذامنعملهيكونأنيرىلاالوجودىصاحبنالكن

:يقولتراهألا،واتضاعخسةعلىَّلدأو،وترفعنبلعلىدلجانبهما،أووالعدلالحق

مأأساءيبالىولا،قبحأماْحسنيبالىفلا،ونتائجهنوعهكانأئاالدائمالفعل"إنه

عندهوششوى،الديباجغليظوعلىالقتادشوكعلىيمشىأنرأيهفىويستوى،أحسن

وأن،الدياثةأهلمنيكونوأنيعهر،وأنيعفوأن،يدهتقبلوأنقفاهعلىيصفعأن

فىلهامفهوملاكلهاوالصوابالإثممعانىأنيرى"فإنهوالنبالةالشرفأهلمنيكون

وعدلأ.صوابًاأووفحشئاإثغاكانسواءالعملعندهفالمهم،العملبابأى"البابهذا

الكلامهذامثليقوللمنأقولأنعساىوماذا:مستخكرًاالطنيخىالشيخويتعجب

نأعلىتدلالتىالفلسفةتلكبئستألا،؟الفلسفاتمنفلسفةويراهإليهويدعو

الحرثويهلكفيهاليفسدضر"الافىوسعىجانبَاالتمييزوطرحعقلهقَفطصاحبها

والرذيلة،والفضيلة،والصوابالإثمعندهيستوىلشخصأقولنْاعساىماذا،والنسل

هـ-إبريل1375رمضانعدد27مجلدالأزهرمجلة-الرابعالمقال-الطنيضمحمدللثسيخ/،والوجوديونالإله(1)

.953-952ص،م1956
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ولادائمًاالوجودىيعملأنيريدلأنههذا؟كل،؟والتحفظوالتهتك،والقبيحوالحسن

قدرته،ومبلغ،تفكيرهنطاقعنرحابهاضاقتكثرتهاعلىالشريفةالأعمالكأنيقف

حكملاهملاًالناسفلنتركإذندائرتها،فىنفسهيحصرولاحدودهايتعدىلذلكفهو

وصالحهم،ومجرمهمومسيئهممحسنهميستوىكانإذ؟نظامولاترتيبولا،حكامولا

.(1)الجاهلينتفكيرلبئس،وتفكيره،رأيههذاكانمنعلىوالسوءالخزىإنألا

لوَعيالوجودىالدكتورإلىذلكبعداستمعمن:قائلاً-اللهرحمه-ويواصل

،بغيرهإذنيتقوم"فلا:"ونتائجهنوعهكاناًّيْاالدائمالفعل"إنه:قولهعلىمرتبَا

تدلالخطيئةبينما،Sاللاوجوهوفاللافعل،اللافعلبراءةمنمرةألفخيرالفعلفخطيئة

.موجود"إذنفأناأخطى"أنا:يقالنْاليمكنحتىوجودعلىوبالتالى،فعلعلى

والتوائهتفكيرهفىالوجودىالدكتورهذاتخبطمنالقارئأيهاتعجبألا:ويعلق

لاكلامًايقولأنهيعلموالله،والفهمالعبارةدقيقفيلسوفأنهالسذجليوهم؟عباراتهفى

سلمناوهبنا،بهإلاالوجودىيتقومولاالوجودىغايةالفعليجعلإنه،عاقلىْايقوله

براءةمنأى،اللافعلبراءةمنمرةألفخيرأالفعلخطيئةتكونأنيعقلفهلذلكله

وهتكبالناسوالإضرارالكبائرواكبرالفواحشأفحشارتكابأنيعنى،الفعلترك

لأنلماذا؟؟،يفعللاساكناالمرءيجلسنْامنخيرعندهذلككل،المالوسرقةالأعراض

فعل،علىتدلالخطئةبينما،العدمهوأىاللاوجودهو-الفعلتركأى-اللافعل

يفكركيفأدرىوماموجود،فأناأخطىأنا:يقالأنليمكنحتىوجود،علىوبالتالى

.!؟الإنسانهذا

:فيقولائث!قانمالطنيخىالشيخويمضى

أقوىعليهالصوابدلالةتكونأفلاالوجودعلىيدلالمأفونأيهاالخطأكانإذا-أ

وأعظم.

والذنوببالخطاياخصصتهفلماذاالوجودعلىيدللأنه؟الفعلهمككان!اذا-ب

عنالمهاجمالعدودفعأنترىهلالوجود؟علىيدللاالصوابالفعلأنترىهل

.954-953صالابق(1)
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علىيدللاالدوىالداءذىالمريضعلاجأنترىهلأمالوجود؟علىيدللابلادك

الفضائلكلوهلالوجود؟علىذلكيدللاالفقيرالمريفوإطعاممواساةوهلالوجود؟

شعرىليتوالإئم؟الخطيئةإلانظركفىعليهيدلوليسالوجود،علىعملهايدللا

.(1)!قال؟!ماقالحتىأعماهالصادقةالقولةوعندهاهماذا

الطنيخى:الشيخويضيف

والبكارةالبراءةأحلامفىننساقأننريدلاالوجوديننمعشر"إننا:بعدهيقولثم

.الخطأ"إلىلك?Lأدلوحتىافعلواافعلوا:فينابملءنصيحبل،والطهارة

الا"حلام،منحلمًاوالطهارةوالبكارةالبراءةيجعلأنهريبلا:بقولهويعلق

وزملاؤههويريدلاولذلك،عليهويحافظونلهالناسيعملواقعيًّاأمرًاوليست

سيدناقالكما،تضليلوالأحلامالأمانىفإن،الأحلامهذهإلىينساقواأنالوجوديون

هذهلبيوتهميرضونلاالوجوديينبهؤلاءوكأنى-عنهاللّهرضى-زهيربنكعب

يشخصهللقارئفيهاماوأترك،طهارةولابكارةولافيهابراءةلاإذنفهى،الأحلام

البراءةأحلامفىينساقواأنيريدونلاأنهمهؤلاءعنعرفأنبعديشاء،كماويفهمه

المخزىوالإثمالدنسوالدنسالداعرةالدعارةإلاذلكبعدوهل،والطهارةوالبكارة

.!؟الفاضحوالعهر

ننساقأننريدلاالدكتوريقولأن-يضحكماالمصائبوشر-يضحكلمماوإنه

إلىذلكأدىولوحتىافعلواافعلوا:فينابملءنصيحبل،إلخ...البراءةأحلامفى

فىيفعلوليسشيئا،يفعلونلاوالبكارةوالطهارةالبراءةعلىالمحافظينكأنالخطأ،

الرذائل.جميعوارتكبالفضائلجانبالذىإلانظره

أحذانقرولاالكسلنحبولاالعملعلىنحفولإننا:الطنيخىالشيخودوجه

وتقول،(501:)التوبة(وَرَسولُةعَمَلَكمُْهَفلافَسَيَرَىاوفَمْعا!وَقُلِ:يقولوالله،عليه

"اًدغتموتكأنكلأخرتكواعمل،اًدبأتعيشكأنكلدنياك"اعمل:الإسلاميةالحكمة

عملفىلا،(!سبهللأالرجليكونأنلاكره))إنى:كأالخطاببنعمرسيدناويقول

معه.سْىءلاالفارغالرجل:الثَتهْلَلُ(!).954صالسابق(1)
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علىعالةيكونيعمللاالذىأنعلىمجمعونوالعقلاء،"آخرةعملفىولادنيا

وصونالمروءاتعلىوالمحافظةالصالحاتعملولكن،العملنحبفنحن،العاملين

كبير.وفضلمؤثلومجدوشهامةومروءةوكرامةشرففيهماكلوعمل،البيوتات

ونائلوحزملهاقدامعفاففاكلاْناماالمجدسبيلفىألا

الخيريفعلونفلايفعلونذلكعكسعلىالوجوديينولكنخطتنا،وتلكسبيلناهذه

.(1)عليهيحافظونولا،الشرفيحبونولا،إليهيميلونولا

:-اللّهرحمه-الطنيخىالشيخويختم

فى-جودةقاسمأحمدالا!ستاذنقلهاالتىالفقراتتلكعلىتعليقناانتهىهنا"إلى

البلدهذافىالوجوديينعميدبدوىالرحمنعبدللدكتور/رسالةمن-الجمهورلةجريدة

هذافىطلابهايحادثوأنه،شمسعينجامعةفىأستاذاْنهبعدعرفتوقد،الأمين

أبنائنابتربيةهذامثليقومأنالرشيدةحكومتناتبيحكيفأدرىولست،الوجودىالمذهب

دينهم.فىويضلهمعقائدهمعليهمويفسدأفكارهميسمموهوأكبادنا،وفلذات

بينهذامثلفىيتحدثأنلهيباحفكيف،الجامعةفىاْستاذًايكوننْارضيناوهبنا

.(2)"؟ءآربلاالأطهارالطلابمحيطعنوإبعادهيديهعلىالأخذيجبكانأليسطلابها؟

أنهميتبينالذينعلىحديدمنبيدالضربمن"لابد:زهرةأبوالشيخقالولذا

.داخلها")3(أوالجامعةخارجالشباببينءارَالاهذهيبثون

ص،م1956إبريلهـ-1375رمفانعدد27المجلدالأزهرمجلة:الطنيخىللثميخ:والوجوديونالإله(1)

عينبجامعةالأستاذ-بدوىالرحمنلعبدالكلامهذامنطرداالغزالىالثخأوردوقد،956-955صالسابق(2)

والئرللطاعةمصرنهضة.ط،111ص"الغربمن"ظلامكتابهفىوذلك،إياهمتنكرآ-وقتذاكشصى

الطبعة.رقمذكردونم1997بالقاهرةوالتوريع

عدةنثرتالأزهرمجلةأنإلىالإشارةوتجدر،457ص،م1905نوفمبرعدد،الإسلاملواء8مجلةتنظر(3)

:آنذاكالموجودةبالإباحيةتددمقالات

بعدالنفىكياتا"بناءبعنوانمقال،7-2ص،م1954أغطى0rهـ-1374المحرمعدد36المجلدفى-أ

الخطب.الدينمحبللأستاذ،"الجديدةالاتفاقية

الدينمحبللأستاذ،مقال،وأجوبة"سؤال70-66ص،م1954شتمبر14-محرم16عدد26المجلدفى-ب

الخطيب.
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بلاصراحةاللّهوجودينكرونالوجوديينهؤلاءإن:معللاًالطنيخىالشيخويوضح

علىيفسدونهكذاي!ركونفهلجهارًا،ذلكإلىالناسيدعونثم،خجلولاحياء

،البيوتعمارةمنأولىالقلوبوعمارة،وعقولهمقلوبهمويخربونعقائدهمالناس

.(1)الجسومطهارةمنمرةألفخيرالنفوسوطهارة

لمإنكم،ووقاكمالثهحفظكم:المباركةثورتنارجاليا:ينادىشرعثموص

علىسدولهاأرختالتىالفوضىوعلى،وطمعتمَالذىالفسادعلىللقضاءإلاتقوموا

أولىوالعقائد،عقائدهمويفسدونالناسيضلون؟ويفسدونيضلونوهؤلاء،شىءكل

عنأذاهموكفوامرصد،كللهمواقعدواواحصروهمفخذوهم،والمحافظةبالصون

واقتصادياتهاوأخلاقهادينهافىعليهامحافظةإلاالمباركةثورتكمتئوروالمالتىبلادكم

نِإ!،(7:د!)(أَلهدَامَكمْْتّبَثُيَويَنصُرْكُمَْهَفلاتَنمرُوانِإ!فيهاشىءوكلواجتماعياتها

ِلَّكَوَتَيْلَفِهَّللاىَلَعَوبَعْدِهِْنِّممكرُصنَيالًذِياَذفَمَنْمكْلُذْخَيوَإِنْمُكَلغَالِبَفَلاهَّللايَنصُرْكُمُ

.(2)(016:عمران)آل(الْمُؤْمِنُونَ

النظرىالمنهجعنالوجوديةخلتوقد"أما:عيسىالمكارمأبومحمدالشيخويختم

نفسهاعلىحكمتفقدالحياةواقعفىالعملىبالسلوكنفسهافضحتكما،الأخلاقى

.(3)((اتفسلفتفكيرًاقبلتكنلمكماأخلاقيًّا،منهخاليستبأنهاالوقائعهذهأمام

الآخرةجمادىغرةوعدد،442ص،م1954ديسمبر12-ـه1374رخَالاربيع16عدد26المجلدفى-%=

للأشاذ"المصريةالأفلامفىالهدم"مظاهرعنرانتحتمقالين،521-517ص،م1954ديسمبر26-ـه1374

الهـنوسى.طهأحمد

واليماالصحافة"أثربمنوانمقال،614-960ص،م1955فبراير24-ـه1374رجبغرةعدد26المجلدفى-د

الخطيب.الدينمحبللأستاذالمخمع"،توجيهفى

باب،643-642ص،م؟959-ـه1379عام'1المجلدوكذا،570-470ص26المجلدنفى(يصاويراجعهـ-

."المجلة"بريد

.956ص،27المجلد:الأزهرمجلةالطنيخىللشيخ،والوجوديونالإله:ينهظر(1)

هـ-ابريل1375رمضانعدد27المجلدالأزهرمجلة-الرابعالمقال-الطبخىمحمدللشيخ،والوجوديونالإله(2)

بالقاهرةصدرتوالتىبدوىالرحمنعبد/درسالةمننقولبعض،المجلةذكرتوقد،956ص،1956

علقتحيث؟ذلكالمجلةواتنكرت،8"الجمهوريةجريدةفىجودةقاسمأحمدلرهاالتىوهى،م1953

منالخللإلىبهاليدعوا؟الأمةمالمنرواتبهمجامعاتناأساتذةبعضيتناولالتىالوجوديةهىهذه:بقولها

.TVAص27مجلدالأزهرمجلةينقذها؟!منلمصرفهل...والطهارةوالبهارةالبراءة

.21-02!عيسىالمكارمأبىمحمدللفي،الأولىالرمالة-ايزانفىالوجودية(3)
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هـ-1376سنة28مجلدالأزهربمجلةمقالهفىالمراغى)1(الوفاأبوالشيخويردف

ومن،مبادئأومذاهبليستشاكلهماوماوالإلحادية"الوجودية:يقولحيثم1956

أصحاببأنهمأصحابهانصفأنالخطأكلوخطأ،كذلكنسميهاأنوللعلمللحقالظلم

نْاكذلكالخطأومن،منهمبهأحقغيرهموفير،وفضلكبير،شرفذلكلأن؟مذاهب

حقوقهمهؤلاءفنغمط،الخالدةالمذاهبوأربابالمبتدعينالمخترعينسلكفىننظمهم

.(2)"مهلليسماهؤلاءوننحل

وأنكرت،الدينالوجوديةأنكرت:بقولهالشرباصىأحمدالدكتور/ذلكوصذَق

،مرضولكنها،فكرةوليستمذهبًا،ليستالوجوديةلأن؟أنكرتهإنمافلماذا؟تعالىاللّه

.(3)الحياةبأحداثوالضيقوالشذوذالتمردمظاهرمنومظهر

هىالنتيجةكانت؟للدينالوجوديةإنكارنتيجةكانتوماذا:-اللّهرحمه-وزاد

الأبدانيهلكالذىكالأفيونالوجوديةتحللوتجعل،العالمتغزوالتىالفوضىهذه

.(4)والقنوطوالساْمالقلقانتشاروكان؟والعقول

الصفحاتخلال...الوجودى"القلق"هذاعنالحديثإلىالأزهرينتقلوهنا

التالية.

*،"--رئلك-
ء،*-ء،*

العلمىالتقويم:ينظر،م14V.أواخرحتىام966منالفترةفىالإسلاميةالبحوثلمجمعماعذاأميئاكان(1)

.ط،7صبيصارالرحمنعبدمحمدالدكتور/تقديم،م1971عامحتىإنثائهمنذالإسلاميةالبحوثلمجمع

.م1971-ـه1391سنة،الإسلامةالبحوثمجمع

،"ومذاهب"مذاهبعوانتحتمقالمن358ص،م1956-ـه1376سنة28المجلدالأزهرمجلة:تنظر(2)

المراغى.الوفاأبىخي!ثلل

.م1965مصر-والثرللطاعةالقوميةالدار.ط،46صالرباصىأحمدللدكتور/،والدينالميثاق(3)

47-46صالسابق(4)
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الخامسة*السألة*

رترمسا،ومهيدجر،لدىالقلىَمنزهرالأموقف

:")"هيدجرعلىالرد

لهأوعزتوالتى"هيدجر"فلسفةفىالعميقالتشاؤمسببالفيومىالدكتور/يفسر

الزمانى،الإنسانوجودعلىالمسيطرالدافعهوالقلقأن"هيدجر"يؤكد:فيقولبالقلق

.الموتأجلمنوجودفالوجود

هذالهالى،الموتنحو-الموجه-الوجود:هوعندهالموتتعريفأننجدوهكذا

نأترىالوجوديةفالفلسفة،فلسفففىالعميقالتشاؤمطابعنعزوأننستطيعالتفسير

هما:الأخرىمشكلاتهجميععلىالضوءيلقيانبدورهماوهمامشكلتانتعذبهالإنسان

والغاية.الهدفمشكلة-.الأصلمشكلة-

الوجودمعنىلههاحالةالزمانىالوجودفىالوجودانحصارمرجعهماالمشكلتانوهاتان

موضوعية.إحالةإلى

هوالإنسانأمامالمستقبلجعلالزمانى-الوجودفى-للوجودالانحصارفهذا

منحط،وجود،الصورةهذهعلىالزمانىفالوجود،المحتومالمصيرمنالقلقهو،العدم

استمرارإلىبعيدأوتريبمن"هيدجر"يشرلمإذ؟(1)والجزعبالفزعيوحىفيهالمستقبل

.(2)الموتبعدالخلودأوالحياة

؟الزمانومشكلةالوجوديةالفلسفةمعسنقف:فيقولمتابعًافضيلتهيواصلولذا

الإنسانى.المصيرمشكلةأنهافىالزمانمشكلةتفسرالوجوديةالفلسفةلأن

هى:الإنسانىللوجودبالنسبةثنائيةدلالةالوجود

:نواحمن-الثنائيةأى-عنهاالكشفويمكن،الشهادةعالم-ب،الغيبعالم-أ

.6rAص،الفيومىالدكتور/لأسناذنا،لهالدينلاجع-تاراته-مصادره:الإنانىالقلق(1)

.121صالفيوعىإبراهيممحمدللدكتور/،الإنافىالرهمفلفةالوجودية:ينظر(2)
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"اعمل:ئحةتجنمالرسولبقولعنهالمعبرالخلاقللنشاطنتيجةناحيةمنفهو-أ

الأبدى.والوجودالأمنمعنىذلكففىغدًا"،تموتكأنكلاَخرتك

فىعنهالمعبروهو،مقلقمرادفوهووالتفككللتفسخنتيجةأخرىناحيةومن-ب

.(؟)"أبايمتعيشكأنكلدنياك"اعمل:ئحةتجمالرسولقول

عنهاالكشفيمكنالوجودفثنائية،للزمانالثنائىالمعنىتلتمسالمعنيينهذينفمن

بطريقتينإليهانظرناإذامختلفةدلالةاللحظةلهذه،الحاضرةاللحظةفىبوضوحأيضا

تمامًا:متباينتين

ولكنهاالرياضيةالناحيةمنصغيرةفهى،الزمانمندقيقجزءاللحظةإن:أولآ

والمستقبل.الماضىبينالزمانتيارفىومتدرجةبدورهامنقسمة

لاالتىاللحظة،المنقسمغيرالعددفوقللزمانالحاضرةاللحظةاْيضَاهناك:ثانيًا

جزءوهىتنقسملاالتىالأبدىالحاضرلحظة،والمستقبلالماضىإلىتنحلنْايمكن

الأبدية.معمتكامل

الرياضىالزمانتأثيرتحتلوقوعه"هيدجر"؟بهيعنىلاللوجودالثنائىالتقسيمهذا

السلبىبالجانبيعنى"هيدجر"اْصبحهذاتحتلوقوعه،المادىفنكوس""كوبروعالم

العينىللوجودالأنطولوجىالاْساسىالزمانمنيجعلفهو،قلقمنعنهينتجوماللزمان

Deseinزمانتا.الوجوديجعلماالأثرمنلهالقلقأنيعتقدوهو،المادىالوجودأى

نفسهحصروإنماالوجودثنائيةيقررلافهيدجر:بالقلقشعورالزمانفإنوهكذا

وليس،بالعدممرتبطمتغير،لحظاتإلىمتحللالزمانىوالوجود،الزمانىالوجودداخل

.الإنسانفىالأمليبعثوجودبعده

الزمانىالإنسانوجودعلىالمسيطرالدافعهوالقلقأنعلى"هيدجر"يؤبمدلهذا

وجودالوجود،فناءوعلىللزمانالثنائيةالطبيعةأساسعلىعندهتقوم"ةينَالا"ومقولة

البهيهقيرواه:(ـه13ء6بمممر-الكبرىالتجاريةالمكتبة،أولىط12ص2)جالقديرفيئ.نجتحعهالماويتال(1)

وضعيفا.مجهول!شدهفيلأنوذلك،لضعفهورمزالديلميعنهورواه،!لغاصبمنعمروابنعن
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الخهاية"نحوالمؤَجه"الوجودهوعندهالموتتعريفأننجدوهكذا-الموتأجلمن

طابعنعزوأنيمكنالحلهذاوالىللوجود،غيرهآخرحلأًيعرفلاهيدجرأنويبدو

.(1)رودأىالأبديةفيهاتلعبلاالتىلفلسفتهالعميقالتشاؤم

الفلسفىمذهبهبناءبصددوهو.يحاوللم"هيدجر،أنالفيومىالدكتور/ذكركما

.(2)الإنسانيةطبيعتهومشكلةالإنسانعنفلسفئابناءيقيمأنالقلقعن

إنسانعلىالواقعوالتشاؤمالقلقمنيخلصالذىنمَالاالطريقفضيلتهويرسم

:فيقول،المنتهىالزمنىالزمانفىالزمانحصرهنتيجة"هيدجر،

والنهائىالمقصودالوجودهوكانإذال!نسانمرعبوفنائهبتفككهالزمانى"الوجود

ماوهذا-الزمنىفىالوجودانحصارمنناتج"هيدجر"عندالقلقمصدركانفإذا،له

أصيبأن-عنده-نتيجتهوكان،ذلكفىكبيرخطأعلىيكنلم-المادىالاتجاهاكده

علىالسيطرةبذلكالإنسانفقدأيضَاالمنقسمالزمانتيارووفقوالانحلالبالتفسخالإنسان

داممالهامعنىلانفسهعلىالمنغلقالزمنىالوجودداخلالتأملقوةوأصبحت،نفسه

كالتطورالأشياء،عالمخلالمنإلاتفسيرلهليسالوجودداموما،لهوجودلاالأبدى

الطبيعية.والعليةوالمصادفة-الجبرية-

جعلتالتفسيراتلأن؟الإنسانكاهلعلىالملقىالمصيرمنزادتالإحالاتوهذه

العالمصفاتمنالطبيعيةوالعليةوالجبريةالتطورإذ؟المنقسمللزمانعبدَاالإنسان

الموضوعى.

العالملمحاتإلاهىماوالجبرية،الزمانيةللقوانينتخضعزمانيةظاهرةفالتطور

ليسبماأى،الممزقللزمانوالمستقبلوالحاضرالماضىفيهيتحكمالذىالثانوىالموضوعى

حقيقى.وجودله

الطبيعةأساسعلىبالقلقالشعورهوالوجودىالاتجاهفىالزمانجعلماوهذا

الزمانانقساملأن-الموتأجلمنوجودفالوجود-الوجودفناءوعلى،للزمانالمتناهية

عليه:نفسىأثرلهمالحظتينبينالإنسانجعلاستقرارهوعدم

.011صالإنسانىالقلقrvv-rv1.(2)صالإنسانىالقلق(1)
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مؤلمة.لحظة-ب.سارةلحظة-أ

أيضًاوهو،يحاربهبلنسيانهاويكرهويتذكرهايعيشها:السارةلحظتهيحبفالإنسان

غيرأصبحتالسارةاللحظةأنمعتذكرهاويحاربنسيانهافيحبالمؤلمةلحظتهيكره

النفسى.أثرهامنإلااْيضًاموجودة

فىأصبحالأنهما؟النفسىأثرهامنإلاأيضًاموجودةغيرأصبحتالمؤلمةواللحظة

.(1)الماضىالزمن

والنسيانالتذكرومحاولاتالنفسعلىالمؤلمةاللحظاتأثرفمن:فضيلتهويكمل

باللحظةيرتبطنم"الاوْابالقلقفالشعور،فكرىوصراعقاسيةحربفىالإنسانبات

وإنماموجودًاليسالخارجفىزمنهماأنمعونسيانها،المؤلمةواللحظةوتذكرهاالسارة

منفلتالزمنبأنشعورهثم،فقطالذهنيةباستعادتهوالشعورالنفسىالأثرهوالموجود

يصيبالزمنانقضاءلأنقاتلأ؟مرضاأواًّرشالزمانمنجعلعليهلهسيطرةلادائفا

.بالحزننظراتهويفعمباليأسالإنسانقلب

الماضىلتفسيرمحاولةليسأنهحيثمنالأبدىعلىدلالةيعطيناالمستعادالزمانهذا

.(2)الزمانشرعلىحقيقيًاانتصارًاالعملهذايمثلوإنما،فحسبوالمستقبل

إلىيستحيلالصورةهذهعلىالزمانتكامليعادحينماهكذا:فضيلتهيضيفكما

منعليهينطوىيماالمستقبلعلىيتركزألاالخلاقالنشاطعلىينبغىذلكوعلى،الأبدية

الأبدية.علىبلوجبريةوقلقخوف

انتقالرحلةالموتمنيجعلالأبدىبالوجودالزمنىالوجودأوةرخَالابالدنيافارتباط

الزمنىللوجودنهايةالوقتنفسفىالأبدىالوجودويكون،الأبدىإلىالزمنىمن

المستعاد.للزمنالمثلىالصورةهوالبعثويكون

فدلالة،الحقيقيةالإنسانلسعادةالأمثلالحلهو-بماضيهالإنسانبعث-فالبعث

الهلالبمجلةمقالالملحد،والوجودىالمؤمنالوجودىعندالقلق:أيضْاويراجع،383-382ص،الإنسانىالقلق(1)

بمصر.تصدر47-14ص،م9991هـ-يوليو0421الأولربغعددالفيومى)براهيممحمدالدكتور/لفضيلة

.rAf-rArصالسابق(2)
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شىءلعلىبينهماوالعلاقةللوجودالثنائيةالدلالةهذهوالأبدىالزمنىأووالآخرةالدنيا

.(1)بالأمنالإنسانسعادةوفىالديننظرفىالا!هميةمن

التصورهذامثلفإن،والمكانبالزمانمحدودة-هيدجريراهاكما-الحياةتصورأما

.(2)ضرمللحياةالوجودى

"إذا:قالحيث،قبلُ-وجازةفى-الطريقرسمقدكانالفيومىالدكتور/إنبل

.؟والسعادةالأملهوالدائمالوجودأفليس،مقلقمفزعبالعدمالمرتبطالوجودكان

هذههوبأنهالإنسانف!ئَرفمنوبالخلود،باللهأساسًامرتبطانوسعادتهفالإنسان

طريقبالإنسانسلكفقدسابقًابالعدمعليهالمقضىالوجودبهذاوجودهوفسر،الآلة

.(3)"الأبديةوالسعادةالخلودسلسلةفىنظمهفقداللهعبدبأنهالإنسانفسرومن،القلق

:الوجودثنائيةعلى"التأكيد:فيقولالوجودثنائيةعلىبالتأكيدفضيلتهويختم

الدنيا.:زمنىوجود-أ

.لآخرةا:أبدىوجود-ب

بالوجودوالاعتراف،اًمدعالموتمنجعلالذىهوالزمنىفىالوجودفحصر

معيتفقماهذافىوأن،الأبدىإلىالزمنىمنانتقاليةمرحلةالموتمنيجعلالأبدى

دقيقتوازنفالدين،زائفةلاَمالجهادهبأنشعورهلمجرديثورالذىللإنسانالطبيعىالميل

.والاَخرة")4(الدنيابين،والأبدىالزمنىبين،والماديةالروحيةالحياةبين

إلحادوبينالهيدجرىالوجودىالإلحادهذابينالخلطعدمإلىفضيلتهنئهكما

بينأوالطبيعييننظرةوبينبينهايخلطلالهيدجرالوجوديةالنظرةهذه:فيقولالطبيعيين

الوجودىالإلحادبينجوهرىفرقلوجودالإلحاد،فىاتفاقهملمجردالدهرييننظرة

:الفرقهووهذاالطبيعىأوالدهرىوالإلحاد

ويراجع:،384صالفيومىإبراهيممحمدللدكتور/،لهالدينعلاج-تياراته-ممادره:الإنسانىالقلق(1)

.18ص،م11/4/1985الوجوديةعن"الإسلامى"اللواءجريدةفىحديثا:أيفئالفضيلته

.121ص،الفيوصإبراهممحمدللدكتور/،الإنسانىالوهمفلسفة:الوجوديةينظر(2)

.بتصرف082ص،لهالدينعلاج-تياراته-مصادره:الإنسانىالقلق(3)

.44ه-444صالسابق(4)
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الأمنمتعةالدهريونأوالطبيعيونفيهيرى:الدهرىأوالطبيعىالإلحاد-أ

.الوجودكمالفيهيريانوكأنهما،والطمأنينة

.(1)وغربةوحيرةقلقًافيهيرىف!نه:الوجودىالإلحادأما-ب

فىفقال،هذهالقلقلظاهرة-اْخرىمرة-الفيومىالدكتور/فضيةتعرضوقد

السعىحريةمنالإنسانفىالإيمانعدمقلل"لقد:-وجازةوفى-الأخرىكتبهأحد

الزمنىالوجودكانواذا"الاَخرة"،الأبدىالوجودألغىأنعليهوترتب،أفضلعالمإلى

وأالزمنطبيعةفيه،زمنىلأنه"مُرض"؟غيرنظرهفىهوفيهنفسهالإنسانحصرالذى

النظرةسيطرةنتيجة؟قبلُبهاقتناعهجاءوقدالاستقرار،وعدمالتفككوهو،الزمان

جعلذلككلالوحيد،المعرفةمعيار،التجربةسوىشىءلاوأنهتجاربها،ونجاحالمادية

،هّللانحويسمولاالذىالوجودهذامثل،العدمنحومُوخهوجودمنيقلقالإنسان

.الإنسانفىالغربةشعورمنزادلذلكمقلقًا،أصبح

فىوبضرورته،بالدينويحم!ى،ذاتهرمزالعلياالقوةعنيتساءلالإنسانبدأهنامن

حضارتنا)2(.وانتابانتابناالذىالقلقمنالحضاريةالشخصيةعلاج

السارتريةالحريةفيهتسببتوالذىالسارترىالقلقعلىالردإلىالأزهروينتقل

:(4)غلابمحمد/دفيقولأيفخا)3(

(1)

(2)

(3)

(4)

.122ص،العيرمىإبراهيممحمدللدكتور/،الإنسانىالوهمفلسفة:الوجودية:يظر

-القاهرة-والتوزيعلنشرالاندار،ثانية.!،)f1ص،الفيومىللدكور/،مغتربةنفسحديث:أيامى

.م1999-ـه1420

الوجودى"والفكرالإسلامبين"الحريةفىللدكتوراهرسالها،ب!عدادطهحسنأحمدساميةالباحثةقامتوقد

فى-ذلكقبل-عرضتقدوكانت،م194.هـ-0141،بالفاهرةللبناتوالعريةالإسلايةالدراساتبكلية

الاسلاميةالدراساتبكبةماجستير8سارترخلالآمنالوجودىوالفكرالإسلامىالفكربينالانسان8رمالتها

تناقضاتعنيكثمفبما8"الحريةعنفلسفتهافىالسارتريةلماثةبعدها؟وماColص،بالقاهرةللبناتوالعربية

الحريةبين،353-280صأيضْاالرسالةوقارنت،التناقضاتهذهترفعإجاباتوجوددونفيها،داخلية

وفسادها.المزعومةالسارتريةالحريةهذهزيفيجلىبماالصدد،هذافىالاسلامبهجاءماوبين،الارترية

عامالأزهريةالثانويةالشهادةعلىوحصل،م19IVعامالريفبالأزهروالتحق،أسيوطفىم1899عامولد

924Iم1929عام"آليونجامصةمنالدكتوراهعلىوحصلفرناإلىسافرثم،المصريةبالجامعةالتحقثم،م،

بالأزهرالدينأصولبكليةبالتدري!عملم1932عاموفىالأزهر،مجلةتحريرفىواشتركبالصحافةواشتغل

للدكتور/،الحديثالإ!ملامىالفكرأعلاممن:ينظر،م1970عاموفاتهحتىهذاعملهفىواشمرالريف

141719الإسلاميةللثؤونالأعلىالمجلى.ط،89-82صزقزوقحمدىمحمود 41--nم.
http://www.al-maktabeh.com
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ى!االقواعديختارالفردأنإذاختيارنا؟نتائجمجموعةهوسارترعندالقلقمنشأ

هذامنتنشأذاتهاهىالتىقيمتهاعلىالحكميستطيعأندون،سلوكهفىعليهايسير

يُشرعسارتررأىفىالفردأندامما،القلقمشروعيةتتأتىذلكومن،نفسهالاختيار

ذلك.مسؤوليةعاتقهعلىويأخذاختيارهيحققعندماكلهللعالم

:فيقول-اللهرحمه-غلاب/دويتابع

الآراءهذهإلىالحادةالنقدسهامالأدقاءالمعاصرينالمفكرينمنكثيرسددولقد

يلى:فيمافولكييهالأستاذنقدالتمثيلسبيلعلىهناوسنذكر،المتناقضة

نأالإنسانيخشىلماذاإذ؟السارترىالقلقهذاسهولةفىالمرءيفهمأنالعسيرمن

هوالأفضلوأنمعينًا،اختيارًاعليناتفرضسلطةأيةتوجدلاأنهدامماالاختياريسىء

نأويمكن،الراهنةاللحظةإلايتناوللاالاختيارهذافإنذلكوفوقاختيارنا،يعينهما

كماالمتواصلالأبدىالاختيارتعاقببضرورةملزميندمناماتليهاالتىاللحظةفىينبذ

لااختيارمنالقلقيأتىولماذا"والعدم"الوجودكتابمن560صفحةفىسارتريقول

؟واحدةلحظةإلاصاحبهيلزم

يختارأنيجباَنمفردكلأندامماكلهاالإنسانيةاختيارنايهملماذااَخرجانبومن

علىالخاصةماهيتهأووحقيقتهأخلاقهنفسههويضعوأن،الاَخرينعنمستقلاًّلمفسه

سارتر.تعبيرحذ

أنناوبمامعها،متعارضةهىمبادئباسمالوجوديةهذهنشرحأنخافالحقعجبولا

ولكن،واللامعقولالتناقضباسمنهتفأنإلايسعنالاف!نهفيها،مامسوغاتنفهملا

"مجانية"هىالوقائعهذهأنفأعلنواذاتهالتصريحهذاإلىسبقوناقدأنفسهمالوجوديين

اْنفسنانحنمعقوليتنالاأوشىءكلمعقوليةلالناتكشفوقائعهىلههانما،مسوغبلاأى

لااللامعقولأوالتناقضفلسفةبأننجزمبدورناولكنناذلكليكن،العالممعقوليةولا

الفلسفة.باسمالعقولإلىتقدمأنيمكن

صحراءفىمنعزلالإنسانأنهىكلهلهذاالعمليةالنتيجةن!فالأمرمنيكنومهما

ا!ياة،هذهفىعليهيعتمدسندأوعونأىفىيأملأنيستطيعلاوبالتالى،الحريةهذه

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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ولا،الدائمالقلقبأغلالتكبلههجرحالةفىبنفسهيلقىالغامضالمستقبلتجاهإنهبل

يفرأنبالإشفاقجديرهوومما،الملحدةللوجوديةالمطبقةالنهايةهوالمضنىفالقلقغرو

من"كالمستجيرفيكونالوجوديةقلقفىليهوى؟والحيرةالارتيابيةقلقمنالشباب

.(1بالنار")الرمضاء

المعاصرةوالفجائعللأحداثنتيجةالسارترىالقلقهذاأنالفيومىالدكتور/ويذكر

:فيقولالثانيةالعالميةالحربفىنرنساهزيمةسيماولا

الوجوديةإن:سارتربولجانقالالعصر،لظروفنتيجةالكئيببقلقها"الوجودية

منتلقائىبضغطوجوديينإلىتحولواقدالبشروإن،واقعتقريربلدعوةليست

.(2)الغربفىانتابتهمالتىوالفجائعالأحداث

ممسوخةأوصافمنقدمتهماوكلالعصر،صورةفالوجودية:بقولهفضيلتهويعلق

إنماشكيةتكونأنيمكنولاشكيةفلسفةليستفالوجودية،للحضارةأوصافهىإنما

،الحضارىالتقدمبدايةالفلسفةتاريخفىواعتبر،عقليةقوةالشكلأن؟قلقفلسفةهى

حالةعنالفكرىالتعبيرهىفالوجودية(3)المدنيةموتإلىيؤدىقدضعفوالقلق

وكثيرًا،الثانيةالعالميةالحر!فىنرنساواقعفلسفةممثلسار":قائلاً*"ْ!4)"ْ لر"ويحسممرصيه

منفسارترتلقائىبضغطوجودينإلىالبشرالأحداثوفجائعالحروبأهوالتصئرما

.البث!ر")5(هؤلاء

(1)

;T)

(3)

(4)

(5)

هىهذه:أيضْاويراجعيير،بتمرف55ص،غلابمحمدللدكتور/،الملحدةوالوجوديةالمؤمنةالوجودية

-Arصلفولكييه،الوجودية Ay.

.v!1-6.1صالإنانىالقلق

.071صالسابق

اهتمامفىرأىالنقادبمضأن8ت280ص"الوجودية،كتابهفىماكورىجونذكروتد،071صالإنسانىالقلق

النظرةفىالمرضيةالحالةمنضرئاهناكأنعلىدليلاًالقلقموضوعوكذا،الموتموضوععنبالحديثالوجوديين

."الوجردية

الوجودية-هذهبهامرتالنىالتاريخيةالظروت"أثبتت:الباحثينأحدتالثمومن،011صالإنانىالقلق

،الياسمهاوىفىوسقطواالابتذالالىتردواقدلهاواتصروابهاواَمنوااعتقوهاالذينأن-سارتروجودية

ووجوديون،وجودية:يظراللامؤولية"،مسؤوليةبتحملفاكتفتالبناءمسؤوليةتخافالتىالجبانةواللامبالاة

.ت.د،بيروت،الحياةمكتبةدار.ط،89صلاوندرمضان:تأليف
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إلىبعدينتهلمنفسه"سارتر"أنالظن"أغلب:الباحثينأحدقولأسوقوأخيرًا

لههايجاب،سلببينترجحتقدأفكارهوأن،الحلقاتكاملمنسجمواضحمذهب

.(1)،راحتتزالوماوترددت

انهيارعنتنبئالتىالأعراضأوضحالوجوديةأنلى"ويبدو:برييهإميلويقول

.(2)عصرنا"بهايتميزالتىالفلسفيةالمذاهب

لقد،الحرفىبالمعخىفلسفيًّامذهئاتعدلم"الوجودية:"جود"البروفيسورويقول

فترضى؟بالضرورةتتجانسلاعدةوجوانبعناصرتحملفهىتيار،ككلتيازاباتت

.(3)"يناسبهمافيهايجدكل،الناسمنقطاعأوسع

نأيريدكانماعكسبالضبط"كتب:بأنهحياتهأخرياتفىنفسهسارترصرحبل

.(4)"يكتب

نفيهتؤكدماذلك!!؟الإسلامديارفىمكانللوجوديةيكونذلككلأبعد

التالية.الصفحات

ديف-+-ِإل،-

الفرنيةعننقلهألبيري!،.م.ر:تأليف،اوالوجودية،سارترلكتابالدائمعداللهعبدالدكتور/مقدمةمن(1)

.م1954للملايينالعلمدار،اولى.ط،؟4صإدربررسهيلدكور/

للنشرالكثافدارالناشر،401صتاسممحمودترجمة،برييه)يلتأليف:المعاصرةالفلفةاتجاهات(2)

الطبمة.رقمذكردون،م1956بيروت-والتوزيعوالطاعة

صغربالشعينمحمد/دإليهوأضافعرئه،جود.ى.سللبرفيورالمعاعرةْالفلفةالىمدخل:يظر(3)

.م1981لبان-بيروت-نوفلمؤسة،أولى.ط،131

رتمذكردون-بالإسكندريةالمعارتمنشاة:الناشر،5صالارونىحبيبللدكتور/سارتر،بولجانفلفة(4)

التاردخ.أوالطبة
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غسالسادسةالسالة!غ

والوجوديهَ.سلاالإِ

ومبينَاراسمًاالوجودىالفكرهذامنالإسلامموقفببيانالشريفالأزهرويختم

الصحيح.الطريق

:الذاتفهممشكلةمنالإسلام"موقف:الفيومىإبراهيممحمدالدكتور/فيقول

إليهماالنظرةشأنمنويهذب،الإنسانفىٍوالحقيقةالصورةبينالقرآنيربط:أولآ

نِمفِيهِوَنَفَخْتُهُتْيَؤطلاَذِإَفبمطِينٍنِفارَشَبخَالِقيِّنِإلِلْمَلائِكَةِرَئكَقَالَْذِإ!:فيقول

172:ص)صرةسَاجِدِينَ(لَهُفَقَعُوازُوحِي - v).

والحقيقة:،طينمنمخلوقأنهأى:طين"منبشرأخالق"إنى:الأولىفمالصورة

الإنسانوارتباك،اللهغيرلأحديدينلاحرأنهأى:روحىمنفيهونفختسويتهفإذا

لَهُفَقَعُوا!:تعالىبقولهالمصؤَرةالأخرىالعوالمعلىرفعهنتيجةكاننفسهفهمفى

.سَاجِدِينَ(

مغزىوراءمنحقيقتهاعلىتفهملاقدالتىالنظرةشأنمنيهذبراحلذلك

.(8:السجدة)مهِينٍ!مَّاءٍنِّمسُلالَةنِمنَسْلَهَُلَعَج!ثُثمَ:فقالالسجود

لماذا؟(...َةَدِئْفَألاووَالأَبْع!ارََعْمَّسلالَكمُوَجَعَلَرُّوحِهِنِمفِيهِوَنَفَخَُهاَّوَسثُئمَ!

.(9:)السجدة(َنوُرُكْشَتاَفًاليِلَق!

خلقهللذىوجهى"سجد:سجودهفىالدعاءهذايكررئحةجمالنبىكانوقد

آيةفىتقريرًااللّهقالثم،(1)"الخالقينأحسناللهفتباركوبِصره،سمعهوشقَّ،هرَؤصو

ْمُهاَنْلَثفَفوِتاَبِّيَطلافِنَمُهاَنْقَزَرَووَالْبَحْرِِّرَبْلايِفْمُهاَنْلَمَحَوَمَدآيِنبمْنَاكَرًْدَقَلو!لا:التكريم

.(70)الاسراء:(ًاليِضْفَتخَلَقْنَاْنَفِفٍريِنَكعَلَئ

الدعاءبوقصرها،المافرينصلاةك،مختطالبأبىبنعلىعنبلفظهمسلمالإمامأخرجهحديثمنجزه(1)

مصر-بالأرهرالحديثدار،اولىط،الباقىعبدفؤادعحمد:بتحقيق،536-53صه/\وقيامهالليلصلاةفى

IAA)- A) i) Iم.
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العقيدةهذه،مففتَلمكرمبأنهالاعتقادنفسهفىيحملوهومخلوقفالإنسانإذن

الذاتففهم،للهشكرأيسجدلأنالإنسانتحملأنهاالقرآنقررنفسهفىوقرتالتى

.للإنسانالممنوحةفضائلهعلىوالشكر،الثهإلىالقربال!نهايةفىيعطى

،الوجوهمنوجهأىفىللهمساوِأنهيظنأنيمكنهفلاللهمخلولهاالإنسانكانف!ذا

مستقل.غيرفهو؟الإلهىالسلطانمناهضةعلىيجرأأننفسههويستطيعلاكما

لهتهبعليهمولفضله،المخلوقاتسائرعنتففئلهفيهنفختالتىاللهروحأنإلا

.(1)بخالقهفريدةعلاقة

بماعلمهمبقصورالملائكةاللهحابخ"وقد:الجوينىمحرمحسنالدكتور/ويضيف

الثهشاءكما-جديرَايجعلهمماوحقائقهالوجودأسرارمنللانسانوتعالىسبحانههمَقع

مهمةبأداءخليقًا،الأرضفىجميغامخلوقاتهعلىوالسيادةالقيادةبدوربالقيام-له

مخلوقأولآدمفىمتمثلاًوأهميتهالإنسانقيمةالكريمالقرآنفبين،الأرضفىالخلافة

يِفجَاعِليِّنِإلِلْمَلائِكَةِرَئكَقَالَ،وَإذْ:تعالىقولهفىوذلك،الأرضعلىجنسهمن

سلِّدَقُنَوَكِدْمَحِبنُسَبَحُوَنَحْنُالدِّمَاءَُكِفْسَيَوفِيهَايُفْسِدُنَمفِيهَاُلَعْجَتَأقَالُواخَلِيفَةًالأَرْضِ

َلاَقَفالمَلائِكَةِعَلَىْمُهَضَرَعثُمَّاَهَفُكالأَممَاءََمَدآًخَعَوبمَنوُمَلْعَتلااَمأَعْلَمُيِّنإقَالَلَكَ

أَنتََكَنِإاَنَتْمًلَعاَمإِلاًلَنَاَمْلِعلاَكَناَحْب!مقَالُوامبَنيِقِداَصكُنتُمْنِإهَؤُلاءِِءاَم!ملَأِبينوئِبنَأ

يِتإ!ىأَقُلْمَلَأقَالَْمِهِئاَمْدَأِبمُهَأَبْنَأاَفَلَفْمِهِئاَمْسَأِبمُهْئِبْنَأُمَدآاَيقَاذبمالْحَكِيمُالْعَلِيئمَ

.(33-30:)البقرة(َنوُمُتْكَتكُنتُمْوَمَاتُبْدُونَاَمُمَلْعَأَوِىفْرَألاَوِتاَوَمَثسلاَبْيَغأَعْلَمُ

الحياةوازدهارالأرضعمارةدائمًاترتبطأن؟القرآنيةتايَالاهذهمفهومصميمومن

الإنسانبأداء،الخلقمنالمقصودةالغايةنحوالمتلاحقةالمتصلةحركتهفىالوجودوانتظام

الحياةوخرابالأرضفسادوانمسؤوليتها،هلَقحوبها،تعالىالثهكلفهالتىلرسالته

علىالفوضىوانتصاروالعدوانالظلموعلوالفتنوانتشارالشرلظهورنظامها؟واختلال

مناللهجعلهاالتىواجباتهوأداءمسؤوليتهعنالإنسانبتخلىذلككليرتبطإنما،النظام

.الأرضفىاللّهخلافةشرفيستأهلكإنسانووجوده،حقيقفمقومات

.89-88عى،الفيوص)براهممحمدللدكتور/،المعاصرالفكرواتجاهاتالاسلام(1)
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أهوائهداخللحركتهحاصرًا،وجودهعلىمنغلقًااَخركائنًامحالةلاينقلبفإنهوإلا

ماإلابهالمحيطالوجودهذاكلمنيقتنص-ولالها،إلايستجيبلا،نفسهوشهوات

نانرًا!افساد،تدميرعنصريصبحثمومن،الشخصيةومتعتهالجسديةلذتهلهيحقق

ْ(1)،وإصلاحبناءكلعنوأثرتهبأنانيته

الجماعى،للكيانتقديرمنأسسعلىالمثاليةأمتهبنيةالإسلامىالديندَّيشلقد

للأمة.الصحيحالوجوديحققحتىواحد،وقتفىالمستقلالفردىللكيانواحترام

الاَخرين؟معالعيشعلىمفطورالاجتماععلىمطبوعوجدمنذالسوىفالإنسان

علىوالتقوقعبحياتهالتفردوفىالجماعةاعتزالهفىولأن،وبقاءهوجودهذلكفىلأن

العزلةتكونحيث،جمعاءوللإنسانيةلنوعهوالفناءكفرد،وجودهعلىالقضاء:ذاته

.(2)الوجوديةكالفلسفةإليهايدعىوفلسفة،يتبعمنهجًا

الخلقى:الجانب

الذىالوجودىالخلقىالجانبنحوالجوينىالسيدمحرمحسنالدكتور/ويمضى

قائلأ:الإباحىالسوفسطائيينمنهجالوجوديةفيهانتهجت

عنوتنهىبالمعروفتأمرللناسأخرجتأمةخيرإلىنزلالذىللإسلامحاشى

اليونانىالمجتمعبهأغرقواالذىالسوفسطائيينمنهجمنهجهيكونأن،باللّهوتؤمنالمنكر

وهو،الحقيقةمقياسهوالفردأنأعلنواحينما،والضلالوالإباحيةالفوضىفىقديمًا

والرذيلة.الفضيلةميزانوهو،والشرالخيرمعيار

تطرفاتهملجميعمبررًا"الماهيةعلىالوجود"أسبقية:قولهمالوجوديوناتخذوقد

المطلقالإنصافدعاةأنهمزعمواحيث؟التطرفهذامقدمتهاوفى،والأخلاقيةالفلسفية

وكفاءتهبمزاياهواستبدادها،الجماعةجبروتمنحريتهوحمايةواستقلالهالفرد،لضمير

منللتحللدعوىإلاالحقيقةفىهىوماالمبدأ،هذاإلىالإباحيةالوجوديةاستندتوقد

-V4صالوجوديةالفلسفةفىإسلاميةنقديةتأملات(1; VA.بتصرف

كبير.بتصرت82صالسابق(2)

http://www.al-maktabeh.com



العشرين(القرنمنالئانىالنصف)فيالمنحرلهةالفكريةالتياراتعلىالردفىالأزهرجهود

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!367!!

الرخيصة،الحسيةوالمتعالنفسلشهواتالعنانوإطلاق،بادَالاوالأخلاققيودكل

ونزواته.لمطامعهوالخضوعالجسد،لغرائزوالاستجابة

وتطبيقهاتنفيذهاوموضع،الإسلامفىالشرعيةالتكاليفمناطهوالذىالإنسانإن

منالإنسانأى،والنوعيةالفرديةمزاياهبينالجامعنوعهإلىالمنتمىالفرد،الإنسانهو

منالمركبةالمزدوجةالطبيعةهذهعلىالنّهخلقهالذىالموجودذلكهو،إنسانهوحيث

نوعًاالطبائعمنغيرهاعنالمتميزةالطبيعةوهى،والعقلالجسممنأو،والروحالمادة

.(1)وقيمة

المعاصرونالوجوديونلهاروجأغلوطةعلىَّدرقدذكرىبكرأبوالشيخكانقبلومن

الإسلامىالتصوفبينأو!!الوجوديةوالأخلاقالإسلاميةالا"خلاقبينصلةوجودمن

الدكتوروهو()الوجوديةدورعنبالكتابةعنواالذينأحدأنعلى"أنبه:فقالوالوجودية

التصوفوبينالوجوديةبينالصلةفىبرأسهمؤلفاوضعقد،بدويالرحمنعبد

مبدأنسىولعله،ذاكعينهذاجعل-التقريبعلى-بل،ذاكمنهذاوجعل،الإسلامي

نأحينعلى،اللّهمنالقربسبيلفىالذاتتناسىهو،الإسلاميةللصوفيةأساسيًّا

ماأما،نفسهاللّهولاحتىشيئاالذاتسوىترىولا،الذاتنحوشيءكلتجرالوجودية

فلا)الوجودية(تشبهالتىالغريبةالتصريحاتأعمحابمنالتصوففىةالُغلابعضمنكان

.(2)"إإِسلاميا؟تصوفًايكونفكيف،الإسلاممبادئعنصريحشذوذلأنه؟لهاعتبار

:والهدفالمصيرمشكلة

بأمرين:ينادىصوتَاإلاليسالوجودى"الإلحاد:الفيومىالدكتوريقول

وألغت،ةلَالاشأنمنورفعتالإنسانمسختالتىالماديةببطلانينادى:أولأ

ذاته.فهمعنفضلأعنهالإنسانوالْهَتْ،الذاتىالمنهج

بالزمانمحدودوجودبأنه:الماديةمعالمهصُورتوجودعلىبالثورةينادى:ثانيًا

.العدمنحوموجهوجودوأنهوالمكان

-Arصالوجوديةالفلفةفىإسلاميةنقديةتأملات(1) qyوتاخير.وتقديمبنصرف

.(؟7.)صذكرىبكرأبىالأستاذللشيخ،العمليةوقطيغاقهاالأخلاقيةالنظرياتتاريخ:ينظر(2)
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الوجودمنوكل،والمكانالزمانلسيطرةخضوعهثمالوجود،بهاالمحاطفالمحدودية

.بالعدممرتبطان:الوجودعلىالمسيطروالزمان،للزمانالخاضع

.والانحلالوالتفسخللعدمخاضع:فالزمان

الوحيد.مصيرههو:العدمبمع!ىوالوجود

الحقيقيةالصورةهوكانلو،للفزعمثير،الوجوديةمعالمهصورتالذىالوجودهذا

صورةعلىخلقأنهنفسهيرىإنسانلكلغريبَامحيرًاأيضا،مقلقًامفزعَا"ولكان،للحياة

الله.

علىيثورمنلكل،الإسلامىالدينفىاًّيوقتعضيذاونلقىبلوحسبذلكليس

)اكل(الْغُرُورُِعاَتَمإِلأَالذُنْيَاالْحَيَاةُ!وَمَا:تعالىلقوله؟بحتةماديةمعالمهحددتوجود

.(185:عمران

الكافرَسقىمابَعوضَة،َحاَنَجاللهعندُلدْعَتالدنياكانت)الو:عببم!االرسولوكقول

.(1)"ءامشربةمنها

كقولهالماديةالحياةلسيطرةذاتهيخضعإنسانىفكركلتدمغقويةحججًاقدمكذلك

أَوْليَاؤُهُمُكَفَرُواوَالَذِينَِروُّنلاإِلَىِتاَمُلُّظلافِنَمُهُجِرْخُيآمَنُواَنيِذَئاّيِلَوُهَّللا!:تعالى

.(2)(257:هر!ا)(00.ِتاَمُلُّظلاإِلَىِروُّنلافِنَمُهَنوُجِرْخُيالطَّاغُوت

الانتقالتاكيدالآنيةالزمنلحظاتانفلاتمشاعرفىيرى"المسلم:فضيلتهويفيف

الأبدى،الوجودإلىالزمنىالوجودمنالانتقال،الأعلىالوجودإلىىند"الاالوجودمن

نحو،المؤمنيشدخيطاإلاليست،والإيمانالديننظرفىالمنفلتةاللحظةوتصبح

الزمنىمنتحؤُلأوانتقالمرحلةأوانتقالحالبالتالىالموتويصبح،المتعاليةاللحظة

المنفلتةاللحظاتبهذهيتميز:زمنىوجود-أ:وجودين:الوجودويصبح،الأبدىإلى

فيهيرى:أبدىووجود-ب،اللّهنحوالانتقالحقيقةفيهاالمؤمنالإنسانيرىالتى

بتحقيق0232رقمحديث-وجلعز-اللهعلىالدنياهوانفىجاءمابالزهد،كبلفظهالترمذىأخرجه(1)

الطبع.رقماوتاريخدون-مصر-بالأزهرالحديثدار.ط،4/560عوضعطوةإبراهيمالثخ

.93-92صالفيومىإبراهيممحمدللدكتور/المعاصر،الفكرواتجاهاتالإسلام(2)
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سنْايأنلهيتيح!قَرَت،للإنسانالحقيقىالترقىنحوفيهالمتعاليةالإنسانيةالذاتحقيقة

.(1)"اللهبوجود

خلقهمنالحكمةالإنسانالإسلامعَرت:الجوينىمحرمحسنالدكتور/ويختغ

لِيَعْبُذونِ(إِلاَّوَالإِنسَالْجِنخَلَقْتُ!وَمَا:تعالىاللّهقولإلىيستمعحينووجوده

لملمنللهالصحيحةالعبادةتتحققلاإذ؟شكبلاالمعرفةتستلزموالعبادة،(56:)الذاربات

والطاعةالممالحفالعمل،وواجباتهحقوقهمنلهاللّهبينهماويعرف،معرفتهحقيعرفه

ينتهى،اًثبعالحياةهذهفىيخلقلمأنهالإنسانعَر!كما،الحقيقىالعلمثمرةالصادقة

تباركالحققولإلىيستمعحينوذلك،المحضالعدمإلىفيصيرنهايتهامعوجوده

.(151:)المزضن(َنوُعَجْرُتلاإِلَيْنَاوَأَنكُمْاًثَبَعخَلَقْنَاكُمْاَمَّنَأ!أَفَحَسِبْتُمْوتعالى

لأن؟فقطالحياةهذهفىإلاوجودهنهايةيكونلنالموتأنكذلكالإنسانعَرَفبل

نأمنهاللهأرادبماوالتزامهوفائهعلىالحسابفيهاليواجهتنتظرهحياةالموتبعدهناك

نعيمفإما،العملجنسمنيكونجزاءمنهنالكولابد،فعلهمنهيردلموما،يفعله

.(2)أليمعذابلههاما،مقيم

فلسفةوأنها...بطلانهاوبينوادعاءاتها،الوجوديةزيفالشريفالأرهرأظهروبذا

عليها.مأسوفغيربأصحابهالتمضى...والعدموالفناءالزوالإلىبأسرهالوجودتقود

نعمة.بهاوكفىالإسلامبنعمةالعالمينربللهوالحمد

تعقيب:

نأوهى،للوجوديةالداحضالأزهرىالحديثهذاتركقبلملاحظةهناكأنعلى

تشهدفلم،بالذىبشىءالوجوديةعلىالردَفىتشاركلم،الشريفالأزهرمشيخة

فترةأثناءمصرفىوشيوعهاانتشارهاأوجفىالوجوديةعلىيرذبحئاالئقافيةمواسمها

عندماالثمانيناتمنتصفخاصة،الفتراتمنغيرهافىولابل،الميلاديةالخمسينات

74عي،الهلالبمجلةالفيومىإبراهيممحمدللدكور/،مقال،الملحدوالوجودىالمؤمنالوجودىعدالقلق(1)

يير.بتصرف

.90-89ص،الوجوديةالفلسفةفى)سلاميةنقديةتأملات:ينظر(2)
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بأفكارتأثرهنتيجةوالديهجامعىطالبوقتل،الساحةعلىأخرىمرةبرزت

.(1)الوجودية

"للناس"بيانلكتابإخراجهاهوالصددهذافىالأزهرمشيخةقدمتهماإنبل

الكتابهذافانذلكومع،فقطأربعصفحاتفىالوجوديةبأخطارالتعريفتضمن

فأضافالمراجعبينخلطالوجوديةمثالبعلىالضعرفمنمزيدإلىالقارئأحالعندما

"دراساتكتابوهو،وجودىمؤلفلكتابالرجوعإلىأحالحيث،الثمينإلىالغث

تَذرنفسهاالأزهرمجلةأنرغم،بدوىالرحمنعبدللدكتور/،"الوجوديةالفلسفةفى

.ذكرهسلفكما...الخمسيناتفىصفحاتهاعلىالمؤلفهذاوأقوالاتجاهعلى

منذالوجوديةعلىردوذاصفحاتهاتشهدفلمالازهر،لمجلةبالنسبةالحالكذلك

والوجوديينالوجوديةعلىورذَاللواءحملالذىفإنثمومن...الميلاديةالخمسينات

مؤلفاتهم.فىالشريفالأزهرعلماءهم

جماعية-ليست،الأخيرةالسنواتفىالوجوديةعلىالردودبأنالقوليمكنولذا

مجمعقامواحدكتابعدا-الرسميةالأزهرمؤسساتعنصادرةليستأنهابمعنى

لفضيلة،"الإنسانىالوهمفلسفة"الوجوديةكتابوهو...صاحبهبتكليفالبحوث

من-قلائل-أفرادعنصادرةفرديةجهودهىله!انما،الفيومىإبراهيممحمدالدكتور/

الساحةالوجوديونويجدتوجد،ألايمكنكانأحد،منتكليفدون،الأزهرعلماء

والله،تعالىالثهلطفلولاوذهائا،جيئةوفجورهمإلحادهمفيهوينشرونينشرونمرتعًا

بينوالتعاضدالتكاملمدىذلكخلالمنالمرءيلمحذاتهالوقتفىكانوان،المستعان

أعلموالله.وأفراذاجماعاتالشريفالأزهرمؤسسات

-أل"َمب+-َألَمب

جريدةفىالفيومىمحمدالدكتور/ومعالخامقؤمْاعنهاومخدث،الواقعةهذهالوقتهذافىالصحافةتناولتوتد(1)

الفكرية"التياراتبحثهفىعرضزكىبكرالدكتور/إليهاوأضار،18ص،م4/1985/؟1بمصرالإ!لامىاللواء

رجبفىعثرالحادىالإسلاميةالحوثمجمعمؤنمرإلىالمقدم8الإملاصالعالمفىالابوأحوال

140 Aبالقاهرةم1988هـ-مارس.
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النتيريفؤ-هرالم

والبصائيةوالبابية

وبشمل:

والبهائية.بالبابيةالتعريففى:الأولالقسم-أ

والبهائية.البابيةمنالنقدىالأزهرموقف:الثانىالقسم-ب
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مسالخاالفصل

والبهائ!يةوال!بابيةزهرالأ

:لم!ثبو

والبهائية.بالبابيةالتعريففى:الأولالقسم-أ

والبهائية.البابيةمنالنقدىالأزهرموقف:الثانىالقسم-ب

:وبتناولوالبهائيةبالبابيةالتعريف:الأولالقسم-أ

وهم:والبهائيةالبابيةلمؤسسىموجزةترجمة

.("الباببالملقبالئيرازىمحمد-على9

."ابهاء(بالملقبالمازندرانىعلىحسين-2

البهاء.عبدعباس-3

ربانى.أفندىفوقى-4

:وتتناولوالبهائيةالبابيةادعاءات

للمهديةهمحمدعلىالميرزاادعاء-9

.لببرةالمازندرانىعلىحينثممحمدعلىايرزاادعاء-2

.ل!يعلاموابهاثيةالبابيةنسخزعم-3

للألوهية.المازندرانىعلىح!ينالميرزاثممحمدعلىالميرزاادعاء-4

.بعدهوماالبعثفىوعقيدتهم،والبهائيةالبابية-5
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:ولال!القسم-أ

مموالبهائيةلاالبابيةبالتعريف

عشرالئالثالقرنفىإيرانفىظهرتشهيرةطريقة"الباب"إلىنسبة:البابية

الديانةعنتشعبتالتىالفرقأشهرمنهىبلللميلاد،عشروالتاسعللهجرة

والعالمالشرقفىينحصروالمأتباعهابكونوتميزتالا"خير،العهدفى،الإسلامية

ولا،والأوربيةالأمريكية:القارتينفىعديدونأناسمنهموجدبل،فحسبالإسلامى

البهاء")1(."دينسمىجديدًادينًاوتقمصتدزالبهائية"،الطريقةإلىانقلبتأنبعدسيما

والملقبالبابيةمؤسسالشيرازى،محمدعلىالميرزاةمنلكلموجزةترجمةوهذه

والملقبب،البهائيةمؤسسالمازندرانى"علىحسين"الميرزاوكذاب"الباب")2(،

وشوقىالبهاء،عبدعباس:البهائيةالدعوةلواء-وبعده-معهحملواومن"البهاء")3(،

ربانى.أفندى

:الشيرازىمحمدعلىالميرزا-1

فىبالبابلقبالذىمحمدعلىميرزاولد:أسلمنت)4(.أ.ج:البروفيسوريقول

كانالذىوالدهوتوفى،م1819سنةاكتوبرمنعشرينيومفىإيرانجنوبمن"شيراز"

(2

(3

(4

المرفان،مطبعة،ثانيةط،3صالحنىالرزاقعبداليدبقلم:وماضيهمحاضرهمفىوالبهائيونالبابيون

(,my،ببروت8صدا rAl,-

حجابخلفيزاللا،عظيمصخصمنفيوضاتواسطةالبابأن:بذلكالمقصودأنوالبهائيةالبابيةتدعى

ينظر:،ومحبتهولائهبحبلومقصموثبئةب!رادتهمتحركوأنهإحصاء،ولالهاعدادلالكمالاتحانرأ،العزة

المحفلمنب!جازةالعادةمطبة.ط،4-3صبيجارهحسينمحمدتعريب،والبههائيةالايةفىسائحمقالة

,iiyrبمصرالبهائىالمركزىالروحانى mi,.

بهى8بهانكوكل،بابهاهبهائكمنأمألكإنىاللهمآ:فيهيقولوندعاءرمفانشهرفىالحروتتالشيعةيردد

.421ص،م؟73؟هـ-2591عام،23المجلدالأرهرمجلة:ننظر،اللقبهذاعلىحسيناتخذالدعاءهذاومن

إلىترجمالذىالجديد"،والعصرالله"بهاءبهائىدعائىكتابكبرصاحب،الأوربىالبهائيةداعة:أسلغت

إحانللأستاذ،ونقدعرض:البابية:ينظر،البهائةالمحافلقبلمن-قولهمحسب-لغةوخصينثلاث

والبهائية:،م1981-ـه1014باكستان-لاهور-الةترجمانإدارة:الناشر،ثالثةط،17ص،ظهيرإلهى

-لاهور-ة!لاترجمانإدارة:الناضر،ثانية.ط،016ص،اْضيأظهيرإحانللأستاذ،وتحليلنقد

.?1981-ـه40I؟باكستان
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أثناءوفي"شيراز"،فىالتجارأحد؟خالهفكفله،ميلادهمنقليلبعدمعروفاتاجرَا

.(1)للأطفالالأؤَلىالتعليمعلىوتحصل،القراءةتعلمطفولته

خاله،رغبةأطاعأنهإلا،والمقيفالتهذيبفىراغبغير،الدرسعنعزوفًاوكان

فىرغبتهعدمخالهرأىولماالفارسى)2(،النحوومن،العربيةمنقليلاًشيئًاوتعلم

وافتتح"بوشهر"،إلىرحل"شيراز"فىالتجارةكسادوبعد،تجارتهفىأشركه،التعليم

محمد،الميرزاالثانىخالهمعالبيعفىوتفنن،التجارةعلىفتدرب،للأقمشةمتجرًاهناك

وبدأالكربلائى"،جواد"السيدبهاتصلوهناك،آنذاكعمرهمنعشرةالسابعةبلغوقد

سيماهمن"يظهربأنهويوهمهالمنتظر،الغائبعن"الشيخية")3(أفكارمسامعهفىيلقى

قبلهومن"الرشتى")4(ظهورهبقربأخبرالذىالموعودذلكهوأنهومحياه

أيضا"عابد")6(المعلمكانحيثسوابقلهوكان،فخهفىالغلامفوقع،("الإحسائى")ْ

عنورغب،الشيرازىالغلامفتأثرواَراءها،أفكارهايحمل،الشيخيةالطائفةهذهمن

المركزىالروحانىالمحفلمنواجازةب!ذنترجم21صأسلعنت010ج:للبروفيسورالجديدوالعصراللهبهاء(1)

تاريخ.ذكردون،مصر-بالظاهرالمصرىالخليجبثارعوالنثمرللطبعالعصوردار.ط،المصرىبالقطرالهائى

صظهير،إلهى)حانللأستاذ،ونقدعرضالبابية:مننقلا59ًصالبهائىللزرندى،8الأنوار"مطالع:ينظر(2)

(r)

(4)

(0)

(6)

71عامالمولودالإحائىأحمدالثخإلىتنب O141--&؟ Vلأن؟جمانىلاروحانىالبعث(نقرروالذى،م

الرجعةالإحائىانكرLiJو،الأرضعاصرمنمؤلفلأنهالأبدىالفناءفمصيرهالجمأماالجواهر،جوهرالروح

ولكنها،الأعلىالملأإلىطارتروحهوبان،عرالاثنىالأمامبموتوحكم،عريةالإثىعندمفهومهافى

ينظر:،جديدينوأمأبمنحقيقيةولادةيولدجديد،)نانفىخصاثصهابجمغأخرىمرةلتحلستعود

ثانية،.ط،84صالوكيلالرحمنعدللأستاذ،والصهيرنيةبالباطنيةوصلتهاوعقيدتهاتاريخها-الهائة

للمؤرخ،والبهائيةالبايةظهورتارلخفىالدريةالكراكب:وبراجع،م1986-ـه6014بمصر-المدنىمؤسسة

.أخرىياناتدون،العطارعزتالناشر،43-42ص1بآوارهعبدالحينالبهائى

وكان،عدةمؤلفاتلهالثيخبة"،8تيادةتولى،بالتجارةشهيرةهـلأسرة5012"رشت،بولدالرشتىكاظمهو

قائلأ:-البهائيونيدعىكما-جماحهكبحالأسرارمنسركففىيأخذأو،لظ!ثرعاليراعرأىكلما

بظهورالتبشيرعلىالبهائيينعندالحججإحدىوهو،القصيدةآشرحكتابوله،(نأآفللحيطانالعنان"لقبض

والبهائية،البايةظهورتاريخفىالدزية:الكراكبينظر:م318-ـه259عامالرشىقوفىوقد...البهاء

.52-47ص1صأوارهالحسينلعبد

هـ-1242توفىوقد...نهارليلالمتظرالمهدىينتظرونأفرادهاظلالتى،الشيخية"طائفةصاحب:الإحسائى

.46-39ص1جصوالبهائيةالبابيةظهورتاريخفىالدريةالكواكب:ينظر،م1826

تاريخفىالدريةالكواكب:ينظر،البابيخهتعلمكانالذى--الكتابالمكتبصاحبوهو"ضيرار"علماءمن

.59ص1%والبهائيةالبابيةظهور
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التى!الحروفيين"،كتبوخاصة،الروحيةوالرياضة،الصوفيةكتبيدرسوبدأ،التجارة

ومزاولة،الكواكبروحانياتتسخيرفىأوقاتهويبذلوتأثيرها،الأرقامعنتبحث

.(1)المتعبةالباطنيةوالأشغال،الطويلةوالمراقبات،الشاقةالرياضات

البابأعلنم1844مايومن23-ـه1260عامالأولىجمادىمن5يوموفى

.(Y)المهديةبمقاموظهردعواه

61شعبان28فى-"تبريز"علماءفتوىعلىبناء-أعدمثم Yl-عامهـ

:أقسامثلاثةإلىالبابيونانقسم،إعدامهوبعد،(3)م0185

."الأزليةةفسمواأزلبصبحالملقب(4)،رونيحعى"الميرزابخلافةأحدهمجاهر-أ

بتعاليمهتمسكبل،البابإعدامبعدقامبمنيرضفلم:الئانىالقسموأما-ب

.الخفَص،"البابيةباوُغسف،ورسالته

فسموا"الله!بهاءبالملقبعلىحسينبالميرزافتمسك:الثاكالقسموأما-!

الأولى.البابيةمعالمتواضعالبحثهذاسيتناولهاالتىوهى،(5)بالبهائية

:"البهاء"بالملقبعلىحسينالميرزا-'

"مازندران"تريمنةنور"قريةفىعلىحسينالميرزاومنشئهاالبهائيةمؤسسولد

كانتأسرةفى(7)م1817نوفمبرمن12-ـه1233سنةمحرممن2يوم،(6)إيرانمن

عام-دعوته"!البابأعلنولما،(8)بطهرانالروسيةالسفارةمعوطيدةعلاقاتلها

.(9)عمرهمنوالعشرينالسابعةفىذاكإذوكان،بشجاعةالبهاءاعتنقها،م1844

وأالمدرسةإلىيذهب"ولم:ةالبهاء"ثقافةعن،أسلمنت:البهائىالداعيةيقول

.(1ْ)"المنزلفىالبسيطتعليمهتلقىبل،الكلية

.51-5.صظهر)حانللأصتاذ،ونقدعرض:البابية:ينظر(1)

.446-1/044الابقيراجع(3).بتصرفyr-1/72والهافيةالبابيةظهورفاريخفىالدريةالكواكب(2)

عرض:البابية:يظرأالبهاء"،علىحسينضقيقوهو"الباب،،أتباعمنكان،المازندرانىالنورىيحىهو(4)

.258صظهر،)حسانللأستاذونقد،

يسير.بتصرت3vصالحنىالرراقعبدللاد،وماضيهمحاضرهمفىوالبهائيونالبايرن(5)

.7صظهيرلاحسان،وتحيلفقد:الهاثة(6)

.31صالجديدوالعصراللهبهاء(7)

ظهيرالهىلاحسان،البهائيةمننقلا54ًصالبهائىالمؤرخاَوارهحينلمحمد،البهائيةمآثرفىالدريةالكواكب(8)

8،رع

(q).1صالابق(؟.).يسيربتصرف32صالجديدوالعصراللهبهاr.
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:فيقولالناسمنأحدعنالعلمتلقيهنفسهعن"البهاء"وينفى

عندماقرأتا"م"حينذاك":إيرانسلطانشاه"الدين"ناصرإلىرسالتهفى-أ

منلستبأنىلتوقنفيهاكنتالتىالمدينةفاسأل،المدارسدخلتوما،العلوممنالناس

.(1)"الكاذبين

.(2)"المباحثطالعناوماالمدارسدخلناما"إنَا:"الأقدس"كتابهفىويقول-ب

.(4)كلذفىكذبهبيق-(3)تعالىاللّهرحمه-ظهيرإلهىإحسانالأستاذأنغير

وفاةبعد،م1863نيسانمن21-ـه1279القعدةذىمن3الا!ربعاءيومفىثم

كانالبابوأن،وألواحهالبابكتبفى"اللهيظهره"منبالمقصودأنهأعلن"الباب"

.(5)"المسيح"بالسيدمبشرأ،"المعمدان"يوحناكانكما،بهمبشرًا

حسين"اختار:ظهيرإحسانالا"ستاذفيقول،"الله"بهاءبيلقبوهأناْتباعهإلىوأوعز

و"اشعياء""المزامير"مثلالعتيقةالكتبفىورودهكثرةمنرأىلما؟اللقبهذاعلى

.(7)عليهوخلعتهاللقبهذافمنحته(6)"العين"قرةعشيقتهإلىبهفأوعزوغيرها،

(1

(r

(7

زكىاللهفرجالناشر،،4صالملطانية""الرسالةالممى!ثاه"،الدينآناصراللطانإلىاللهبهاءكتاب

هـ.1330الحجةذىشهرفىبمصرالكررى

حاضرهمفىوالبهائيون"البابيونكتابضمنمثور121صالبهاءبالملقبالمازندرانىعلىلحسين:الأتدس

الحنى.الرزاقعبدللسيد،،وماضيهم

بقنبلة؟لاهورعجدفىتلامذتهعلىدرشايلقىوهو،م1987عاماعلحيثشهيذا،-اللهرحمه-مات

الابيةاللقيطةالنحلة:ينظر،تلامذتهبعضوعلىعليهفقضت،اليهأهديتالورد،منصحبةفىمخبوءة

مكة،أولى.ط،\T-1.صها!-اللهرحمه-المنمرالمنعمعدالدكتور/لفضيلةووثائقتاريخ:والبهائية

مصر.-م1989الإسلامىالمراث

.9صظهير،)حانللأستاذ/،وتحليلنقدالبهافية:يراجع

.39ص،وماضيهمحاضرهمفىوالبهائيونالبابيون

علماءأحدالقزوينىعالحمحمدالملاوالدهاهـتقريبْا،1233منة،قزوين"فىولدت8سلمى،أمالحقيقىاسمها

آقرةبلقبهاالذىالرشتىكاظمتكاتبوبدأتالشيخية"،آالىمالتئموالدها،منالعلومدرست،ال!يعة

نأنهايتهاوكانت...والافادالفسادعلىومحرضنهاومحركتهاالبابيةللديانةالحقيقيةالموجهةتعذُوهى،8العين

فىجثتهاورميتلإحراقها،أعذَالذىبالحطبالنارتلبأنقبلخنقهاالجلادولكن،حيةمخرقأنعيهاحكم

.025-239صظهيرلإحسان،البابية:يراجع،م1852-ـه1l;..;1268القمدذىأولحفرة

.؟4صظهيرلاحان،البهالْية:ينظر

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


العشرين(القرنمنالثانيالنصف)كيالمنحرفةالفكريةالتياراتعلىالردفيالأزهرجهرد

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!بم!!

مايو28فى-أسلمنتالبهائىالداعيةيذكركما-بالحمىإصابتهبعدتوفىوقد

AAV?(1)م

:البهاءعبدعباس-3

بخاتمهوختمه،بيدهوصيتهكتابكتبأجلهبدنوشعرحينهاالبهاء،وفاةوقبيل

.(2)ىلعمحمدالميرزاالثانىلنجلهبعدهومنا!بر،نجلهأفندىلعباسفيهالأمرجاعلأ

مايومن23-ـه1260الأولىجمادىمن5فىبطهرانأفندىعباسولدوقد

.(3)دعوتهالبابفيهأعلنالذىاليومنفسفى،م1844

وقراءةبسماعالولوعشديد"كنت:نفسهعنيقولحيث،البابلتعاليممحتانشأ

أيامفىغرامىكانبهذاومعنويًّا،لفظئاحفظهاعادتىمنوكان،البابألواح

.cالصغر")4

تقتربالبهائيةالعقائدجعل،أبيهتعاليمعلىتعديلاتالبهاء"عبد"عباسأدخلوقد

.(ْ)الغربيةالعقليةمنبعفالوجهاتفى

وقبل،(6)م1921الثانىتشرينمن28-ـه0134الأولربيعمن28فىهلكوقد

شوقىحفيدهوولى-البهاءوصيةمخالفًا-علىمحمدأخيهمنالولايةنزعوفاته

.(7)الكبرىبنتهابنأفندى"

بمصر-البهائيةداعيةكانالذى-الجرفادقانىالفضائلأبووغايريير،بتصرف47صالجديدوالعصراللهبهاء(1)

iالقعدةذو12انهفذكرالتاريخهذافى 30 iمايو16-ـهARY(الفضاثللأبى،،البهية"الحجج:ينظر،م

نفقةعلىبمصرالبهاثىالمركزىالروحانىالمحفلب!جازةم1925-ـه1343سنةأولى.ط،13صالجرفادقانى

بمصر.السعادةمطبعة.ط،الكردىصبرىالدينمحى

نفىمن44-43صمُعرئة"الوصية"نص:ويراجع،42صوماضيهمحاضرهمفىوالبهائيونالبابيون:ينظر(2)

.الكتاب

.42صوماضيهمحاضرهمفىوالبهائيونوالبابيون،52صلأ!لمنت،الجديدوالعصراللهبهاءةينظر(3)

.311صظهيرإحانللأستاذ/،البهالْية(4)

.46صوماضيهمحاضرهمفىوالبهائيونالبابيون:ينظر(5)

الصفحة.نفسالسابق(6)

.47-46صالابق:يراجع(7)
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ربانى:أفندىشوقى-4

،م1897الأولتشرينأولفىولد"الباب"أقاربأحد،أفنانهادىالميرزاابنوهو

وأصبحأوكسفورد،فى"باليولد،بكليةالتحق،الأ!ريكيةبيروتجامعةفىتخرجهوبعد

العالمفىالطائفةوجوهمنعدذافعين"اللهأمر"ولىبالبهاء""عبدوفاةبعديلقب

البهائية.الشريعةلأحكاموففا،اللهأمر"أيادى

"لندن"،فىوهوالقلبيةبالسكتةتوفىم1957الثانىتشرينمنالرابعصبيحةوفى

إدارةلتولى؟بينهممنتسعةوانتخبواالوفاةالتاسعمناليومفى"الأيادى"اجتمعوقد

المنتظر)2(.(1)"العدل"بيتتأسيسيحينحتى،البهائيينشؤون

.موجزةإلماحةفىعقائدهمعنالحديثوإلى

والبهائية:البابيةوادعاءاتعقائد

:""المهديةالشيرازىمحمدعلىالميرزاادعاء-1

"الباب"عنأسلمنتالبهائىالداعيةيقولحيث،الشيرازىادعاءاتبدايةهذه

قداللّهأنوأعلن،الإلهىالأمرأجاب،والعشرينالخامسةسنالبابوصللاوعندما

تلكفىساثدَاالإلهى،"الموعودظهوربقربالاعتقادكانوقد...البابيةلمقاماختاره

لعالمالدعوةتبليغأولكانوقد،بالشيخيةتدعىالتىالطائفةبينفيماخصوصًا،الأيام

مستفيفرروتحرشديدبحثوبعدالبشروئى"،حسين!الملا:يدعىالطائفةتلكمنعظيم

الشيعة،عندالمنتظرالموعودبظهوريقينئااقتناعًا،البشروثىالملاحسيناقتنع،أيامجملة

اَمنوحتى،الأصحابمنكثيرالحماسهذافىشاركهحتى،الزمنمنالكثيريمضولم

بالبابيين")3(.وتسفُو،الشيخيةأغلببالباب

الزمن،تطورحبالبهاءكتبفىلهنصلامالهريعحقوحدهوله،م1962سنةفىأسس:العدلبيت(1)

والبهائية،،146صوماضيهمحاضرهمفىوالبهائيونالبابيون:يراجع،أشخاصتمعةعنيزيدونلاوأعضاؤه

.220صظهبرلإحان

.47صوماضيهمحاضرهمفىوالبهائيونالابيون(2)

.بتمرت22صلأملمنت،الجديدوالعصراللهبهاء(3)
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:للنبوة!البهاء"علىحسينثمالشيرازىادعاء-2

وخهسؤالعلىإجابففىفيقول،النبوةادعاءإلى"المهدية،دعوىالشيرازىوتجاوز

إليه:

الناسأبلغهاأنوتعالىسبحانهالحقجانبمنأ!رتالتىالأوامرامحعم"لم-أ

..."(1).

التىالفطريةكلماتىفىالظاهرهووالإلهامالوحىبرهان"إن:أيضَاويقول-ب

.(2)"فطريةآياتهى

:اًضيأالنبوةفيدعىالنهجنفسعلى"البهاء"بالملقبعلىحسينيمضىثم

"يا:وقتذاك-إيرانسلطانشاه"الدين"ناصرالسلطانإلىرسالتهفىفيقول-أ

،السبحاننسائمعلىمرثالمهاد،علىوراقدًاالعباد،منكأحدكنتإنى:سلطان

بينبالنداءوأ!رنى،عليمعزيزلدنمنبل،عندىمنهذاليس،كانماعلموعلمنى

.(3)"العارفينعيونبهذرفتماعلىوردبذلكوالسماء،ضرْالا

ويخرجه،الوحىسماءمننزلمايؤولالذىةإن:""الأقدسكتابهفىويقول-ب

.(4)"الأخسرينمنوكانالعليااللهكلمةحرفممنإنهالظاهر،عن

الأنبياء:الأول-أ:قسمينعلىالأنبياء"إن:عباسالبهاءعبدويقولجص-

.(*)مستقلينالغيرالتابعونالأنبياء:والئانى-ب،المستقلون

بظهورهمالذينالجديدةالأدوارومؤسسوالشريعةأصحابهم:المستقلونفالأنبياء

ويقتبسونجديد،كتابوينزلجديد،دينويؤسس،جديدةخلعةالعالميلبس

الكليةالنبوةفمظاهر:يقولأنإلى...واسطةبدونالإلهيةالحقيقةمنالفيوضات

.1/422آوارهالحينعدالبهائىللمؤرخ،والبهائةالبابيةظهورتاريخفىةل!دلاالكواكب(1)

الصفحة.نفىالسابق(2)

(r)4صاللطانية"،الرسالةالممى8ضاهالدينآناعراللطانإلىالبهاءكتاب.

.،وماضيهمحاضرهمفىوالبهائيرن"البابيونكتابضمن121صالأقدس(4)

المتقلين.غيرلغوئاالصرابلعل(*)
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وحضرةالمسيحوحضرة،موسىوحضرة،إبراهيمكحضرةظهورهمفىالمستقلون

الله.بهاءوحضرة"الباب،،الأعلىوحضرةمحمد،

جديدَا")؟(.خلفاالنفومىوخلقواجديدةشريعةأسسواأى:مؤسسينكانوافهؤلاء

"إن:قالحيث-مصرفىالبهائيةداعية-الجرفادقانىالفضائلأبوذلكوعاضد-د

الماضيةالأممبهاابتليتالتىالكبيرةالمصائبإحدى،والأديانالشرائعبأبديةالاعتقاد

وأدهاها")2(.كبرهاهىبلبأجمعها،

:للاسلاموالبهائيةالبابيةنسخمِعز-3

:الإمملامنسخ:البهائيةثمالبابيةأعلنتثمَومن

:والأغيارالأحباب"أيها:البابيونعقدهمؤتمرفى،العين"قرةقالتفقد-أ

.(3)،الباببظهورنسختقدالمحمديةالشريعةاْحكامأناعلموا

أذكاركمبهتبقىمالكم"وأنزل:نفسهعن"الإيقان"كتابهفىالبهاءويقول-ب

القومعندماضعوا،المغرضينشبهاتتبدلهولاالمحو،يأخذهلاكتابفىواْسماؤكم

.(4)"قديماَمرلدنمنبه!م"رمأماوخذوا

PLPA - fللألوهية"البهاء"ثم!الباب!!:

البهاءثمالبابمنكلادعاءوهىوأخطر،كبرخطوةوالبهائيةالبابيةوتخطو

.!!للألوهية

خلقىدونىماوانأناإلاإلهلاالثهأنا"إننى:"البيان"كتابهفى"الباب"فيقول-أ

.(0)8فاعبدونإياىخلقىياأنقل

والنثرالترجمةلجنةبمعرفةالفارشةعنعُرئت:الغذاء،مائدةعلىآمحادثةالبهاءعبدمفاوضاتفىالأبهىالنور(1)

.م1928-ـه1347المصرىالمركزىابهانىالروحانىالمحفلب!جازةأولى.ط،145-144صالبهائية

.161صالجرفادقانىالفضائللأبى،الهائيةالحجج(2)

1-179صظهيرالهىإحانللأصتاذ،البابية(3) VA.

239صالوكيلالرحمنعبدللأمم!اذ،وعقيدتهاتاريخهاالبهائيةمننقلأ34صللبهاء:الايقان

فىوالبههائيونالبابيونبكتابملحفا،82صالأولالواحد8"الابالث!يرازىمحمدعلىللميرزا:البيان(5)

وماضيهم.حاضرهم
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هيكلإلاهيكلىفىيرى"لا:"الهيكل"سورةكتابهفىالبهاءيقولكذلك-ب

ولا،ذاتهإلاذاتىفىولا،كينونتهإلاكينونتىفىولا،جمالهإلاجمالىفىولا،اللّه

العزيزقلمهإلاقلمىفىولا،سكونهإلاسكونىفىولا،حركتهإلاحركتىفى

.(؟)"اللهإلاذاتىفىيرىولاالحقإلانفسىفىيكنلمقلالمحمود،

:رخَالااليوموعقيدةوالبهائيةالبابية-5

.(2)البابظهورهوبالقيا!ةالمرادإن:البهائيةتقول-أ

،هّللايظهرهمنذلك:الميزان"ذكر:الميزانعن"البيان"كتابهفىالشيرازىويقول

والشهداءبالبيانأنتمفإذا،الشمسمعالظليتقلبمامثل،معهالحقيتقلب

.(3)"لتوزنون

ذلكالبيانفىنزلماوكل،لحقالميزانبمثل:الحساب"ذكر:الحسابعنويقول

فاتقون")4(.عبادىياأنشىءوكل،الناساللّهيحاسبما

:مقصودهيوضحبما-الفارسى"البيان"فىوقال

.(5)!يظنونعمااللهسبحانقلالعالمهذاغيرفىوالميزانالحسابأنآ)أتحسبون

له،عدللاحقذلكوإن،رضائهثماللّهحبالجنة"إن:والنار""الجنةعنويقول

أفلااللهيظهرهمنإلىينسبماذلكالجنةفىإلىينسبما،خالدينفيهااَنكإنا

نفسه2يعرفكمأنقبلاللّهيظهرهمنذلكاللّهناربالنوريبدلأنقبلالنار!انماتدخلون

.(6)(1تدخلونالحبنارفىأنتم

(2

(r

.50صلأسلفت،الجديدوالعصراللهبهاء

.411'/1آوارهالحينعبدللمؤرخ،والبهائيةالبابيةظهورتاريخفىالدريةالكواكب:ينظر

حاضرهمفىوالبهائيونالبابيونبكابملحفا84صالثانىالواحدمنعشرالثالثالباب،للباب:البيان

وماضيهم.

.8وماضيهمحاضرهمفىوالبهائيون"البابيونبكتابملحفا،85صالثانىالواحدمنعرالرابعالاب:البيان

.199صظهيرالهىإحسانللأستاذ/،ونقدعرض:البابية

حاضرهمفىوالبهائيونالبابيون:بكتابملحفا،85صالثانىالواحدمنعرالادسالاب-لباب:البيان

وماضيهم.
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أسلمنتالبهائىالداعيةفيشرحالبابيةإليهذهبتماإلىالبهائيةتذهبكذلك-ب

فإن،الغليظالمادىبالجسدللقيامةعلاقةلاالبهائيةللتعاليم"وطبقَا:قائلأالبهاءتعاليم

البدنفىثانيةأجزاؤهتتركبولا،الأوليةعناصرهإلىوينحلبالموتينتهىللجسدذلك

الذىوالقبر،القدسيةالروحبموهبةالروحيةالحياةفىالإنسانولايةهىفالقيامة،نفسه

الروحانىالسباتهومنهيستيقظالذىوالضوم،الثهعنوالغفلةالجهلقبرهومنهيخرج

ماديًّاالأرضظهرعلىيعيشمنجميعيضىءالفجروهذا،اللهيومفجرطلوعيعقبه

بظهوريبتدئيومهوبلالماديةالأيامآخرالقيامة"فليس:يقولأنإلى...وروحيًّا

ظهوروشمسه،الباب:هواليومهذاصباحونجم،العالميةالدورةببقاءويبقى،المظهر

.(1)"...أفوللهمليسوقمروشمسكوكبفهمالبهاءعبدوقمره،الأعلىاللهبهاء

فىلهاذكرلابالآخرةتتعلقالتى"المسائل:ظهيرإلهىإحسانالأستاذيقولولذا

والناروالجنةوالنشر،والحشرالموتبعدوالبعثوالقيامةالقبرعذابمثلالبهائيةالديانة

يطلعأنيمكنفلا،عنهمنقلماوكلالبهائيونكتبهماجميعالقارئوليقرأ،ذلكوغير

.(2)"التاموالسكوتالكاملالنفىإلايجدفلنوجدلههان،ذلكمنشىءعلى

الأزهرسيبينالتى...وعقائدهموالبهائيةللبابيةموجزعرضفهذا:وبعد

...التاليةالصفحاتفىوذلك...لهاومفندًاداحضًاLA-)وفسابطلانهاالشريف

ءا*+ء"*-.--.-

.219صالجديدوالعصراللهبهاء(1)

\-AT)صظهيرإحسانللأستاذ/،وتحليلنقد:البهائية(2) n(.بتصرف
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نى:الثاالقسم-ب

مموالبهائيةرالبابيةمنالنقدىزهرال!موقف

:ولوبتنا

الأزهرية.والردودللمؤلفاتإجمالىتصنيف-

دا.والبهائية"البابيةفيهانشأتالتىالبيئة:الأولىاررئة-1

."والبهاثية"البابيةمؤسسىشخصيةحول:الثانيةالمسألة-'

.""للمهديةمحمدعلىالميرزاادعاءتزييف:الثالثةالمسألة-'

.للنبوةعلىحسينوالميرزامحمد"على"الميرزاادعاءبطلانيكشفالأزهر:الرابعةالمطئة-4

للألوهية.علىحسينوالميرزامحمد"على"الميرزاادعاءبطلانيكشفالأزهر:الخامسةالمسألة-5

.بعدهوماللبعثالبهائيةإنكاردحفول:السادسةةل!ملا-6

والباطنيةءالبهائيةببنالعلاقة:السابعةالمسألة-7

.ل!سلامالبهائبةمعاداةيكشفالأزهر:الثامنةلةاث-8

والبهائية.الباببةعنفتاوى:التاسعةالمطلة-9

.الإسلامأراضىمنالبهائيينب!بعادالأزهرمطالبة:البهائيةعلىالردودخاتمة-01

والبهائية:البابيةعلىالأزهرردودتصنيف

الأزهر:مشيخة:أولآ

فسادهماوبيانوالبهائيةالبابية31-26ع2جص"للناسزبيانكتابهافىتناولت-1

نهما.وبطلا

سيأتى.كما،والبهائيينالبهائيةبشأنم1985-ـه501fسنةاًّماعبيانًاإصدارهاوكذا-2

يلى:ماأخرجالإسلاميةالبحوثمجمع:ئانئا

البحوثمجمع.ط،حسينالخضرمحمدالشيخللمرحوم:البهائيةوْاالبابية-1

.,)ivy--&1ال!92

الشيخ/الأستاذبقلمومذهبًا،،تاريخًا:والبهائية"البابية:عنوانتحتالتوجيهيةالنشرة-2

عامالإسلاميةالبحوثبمجمعوالإرشادللوعظالعامةالإدارة-34رقم-صقرعطية

1rAiم1972-ـه.
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البحوثسلسلة-البدرىاللهعبدإبراهيممحمد:تأليف:نسبوالماسونيةالبهائيةبين

.م1986-ـه6041الأولالكتاب-17السنة-الإسلامية

المقالاتمنوافرعددبتقدج:الأزهر""مجلةمجلتهخلالمنالمجمعقامكذلك

:والفتاوىوالأبحاث

rvسنة23المجلدففى i(-هـo y??البابية:عنوانتحتمقالاتعدةالمجلةنشرتم"

والمقال-ب،05-46عىالأولالمقال-أ:زهرانطلعتعمرللأستاذ/،"والبهائية

4654ص:الثالثوالمقال-!،142-139صالثانى 8 -o،الرابععوالمقال-د

616-612.

البهائيينبارتدادالعلماءفتوىنشرت238صم1952-ـه1372لسنة24المجلدفى

.الإسلامدينعنوخروجهم

:بعنوانمقالأنشرتبعدها،وما283عىم1952-ـه1372سنة24المجلدفى

محمداللطيفعبدالشيخلفضيلة،"التقريبجماعةثم-وبكتاشيةبهائية"طوائف

السبكى.

لصْا":عنوانتحتمقالأنشرت103-99عم1953-ـه1373عام25المجلدفى

.الشورىكمالالسيد:للأستاذ،وحقيقتها"البهائية

يدمغماصدورذكرت،"الإسلامىالعالم"أنباءبابفى2011ص25المجلدفى

المصرية.الدولةقوانينفىلهمدينولامرتدونملاحدةبأنهمالبهائيين

للدينمناقضةالبهائيةأنتبينفتوىنشرت"الفتاوى"بابفى1193ص25المجلدفى

.وعقائدهالإسلامى

5786صو668-659عفىم1954-ـه1374عام26المجلدفى - VVنشرت

"المذاهب:عنوانتحت-اللّهرحمه-الخطيبالدينمحبللأستاذ،كبيرينمقالين

.،البهائية:المعاصرةوالنحل

"البابية:بعنوانلرسالةعرضت217عم1955-ـه1375عام27المجلدفى

إلىنبهالمؤلفأنوذكرتببغدادأسعدمطبعة.ط،الملاحمحمودللأستاذ،"والبهائية

،"..."البهائيةلكتابعرضتالمجلدنفسمن817وعى،بالصهيونيةالبهائيةعلاقة

."الكتب"بابفىوذلك،إليهالأنظارولفتتبهونوهتالخطيبالدينمحبللأستاذ
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:"النبيين3خاق:"السنة:عنوانتحتمقالأنشرت713-970أيضا27المجلدوفى-9

"الباب"،ادعاءزيفلبيانفيهتعرض،الساكتمحمدطهللأستاذ،الرابعةالحلقة

.للنبوة

عرضت"الكتب"باب549-547ص،م1962-ـه1382سنة34المجلدوفى-01

عبدللأستاذ/،"والصهيونيةبالباطنيةوصلتهاوعقيدتهاتاريخها""البهائيةلكتاب

الوكيل.الرحمن

11-1)17صأيضا34المجلدوفى-11 Y Yوأ"البابية:عنوانتحتمقالأنشرت

.المقالمنالأولىالحلقة-الجيوشىإبراهيممحمدللأستاذ/،"البهالْية

وأ"البابيةمقالمنالثانيةالحلقة09-83ص،م1963-ـه1383سنة35المجلدوفى-11

الجيوشى.إبراهيممحمدللأستاذ،"البهائية

باب281-278ع،م1972إبريلهـ-1392الأولربيععدد44المجلدفىثم-13

البهائى.المذهبفسادفيهبينتموجزًاعرضاذكرت"والصحف"الكتب

1.هـ-نوفمبر0014الحجةذىعدد52المجلدفى-14 RAبعنوانمقالأنشرت،م:

محمدمصطفىللشيخ،1648-1644ص!الإسلامنظرفىوالخمينى"المهدى

الطير.الحديدى

1270-1269ص،م1985هـ-إبريل/مايو1405شعبانعدد57المجلدفى-15

."الشريفالأزهرمشيخةمنللناس"بيانالبهائيةبشأننشرت

1-1437!،م1985يونيههـ-مايو/5014رمضانعددأيضًا57المجلدوفى-16 try

للشيخ،"روزاليوسفبمجلةالمنشورالعالمنهايةمقال"حول:بعنوانمقالأنشرت

الطير.الحديدىمحمدمصطفى

1480-4731ص،م1985يونيههـ-مايو/5014رمضانعددأيضًا57المجلدوفى-17

محمدللأستاذ،"والبهائيينالبابيينفينوستاج"زرلن:عنوانتحتمقالأنشرت

اللطيف.عبدعبدالعزيز

-1753ص،م1985أغسطسهـ-يوليه/5014القعدةذىعدد57المجلدفى-18

أحمدعلىللدكتور/،"يفتنوكأن"واحذرهم:عنوانتحتالمجلةافتتاحية1762

البهائية.فيهاتناول،الخطيب
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1مارسفبراير/هـ-6041الآخرةجمادىعدد58المجلدفى-19 AAIص،م

عن:الشريفبالأزهرالإسلاميةالبحوثمجمعمن"بيانالمجلةنشرت71-8081

."والبهائيينالبهائية

باب1773!،م1986أغسطسهـ-يوليو/6014القعدةذىعدد58المجلدفى-02

.ب!يرانبهائيينثلاثةإعدامعنخبرأنشرتوآراء""أنباء

نشرت4-464ص،م1986هـ-ديسمبر7014رخَالاربيععدد59المجلدفى-21

شلبي.الودودعبدللدكتور/،"مسيحىثوبفىجديدةبهالْيةدة:عنوانتحتمقالأ

بمجلةالماضىروائع"منبابفىم1993هـ-يناير1413رجبعدد65المجلدفى-22

جماعةثم-وبكتاشيةبهائية"طوائفلمقالنشرهاأعادت9031-36.1صالا!زهر"

السبكى.محمداللطيفعبدللشيخ،"التقريب

لكلمصاحبةتصدرهاالتىالمجانيةهداياهافىالأزهر""مجلةالمجلةاْخرجتكذلك-23

التالى:النحوعلى،والبهائيةللبابيةالداحضةالبحوثمنبعضَاالمجلةأعدادمنعدد

الأزهرمجلةهديةالطيرالحديدىمحمدمصطفىللشيخ،الميزانفىوالبهائيةالبابية-أ

.م1972-ـه1392عام44المجلدأعدادمنالرابعللعددالمجانية

إبريل/هـ-5041شعبانلعددالمجانيةالأزهرمجلةهدية:الميزانفىوالبهائيةالبابية-ب

بحوثعلىواشتمل،م1985-ـه5014عام57المجلدهداياضمنم1985مايو

هى:أربعة

.43-12صمن-الله-رحمهحسينالخضرمحمدللشيخ،البهائيةأوالبابية-

منص-الثهرحمه-الطيرالحديدىمحمدمصطفىللشيخ،الميزانفىوالبهائيةالبابية-

47-4A.

.901-99ص،خفاجىالمنعمعبدمحمدللدكتور/،البهائيةوْاالبابية-

.041-111ص-اللهرحمه-وجدىفريدمحمدللأستاذ/،البهائيةالديانةفىنظرة-

الشريف:الأزهرجامعة:ثالثًا

يلى:ماالأزهروشيوخأساتذةقدم-أ

الأسبقرهز"الاشيخ-تاجالرحمنعبدالشيخالاكبرللإمام،بالإسلاموعلاقتهاالبابية-1
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الفرنسىالمستشرقالقسإشرافتحتنرنسافىالسربونجامعةمنالفرنسيةباللغة-

.""ماسينون

عبدالمتعالللشيخ"الهجرى"،عشرالرابعإلىالأولالقرنمنالإسلامفىالمجددون-2

-بالقاهرةبالجماميزومطبعتهاالآدابمكتبةالناشر،ثانية.ط-اللّهرحمه-الصعيدى

Aiy---ttrAY _, o(,.

رمضانعدد،القاهرية"الإسلام"منبربمجلةمقالأحسينالخضرمحمدالشيخكتب-3

البهائية.عن6ص،م1954مايومن4-_1373

الطباعةدار.ط،زيادةمحمدمحمودللأستاذ،الثانىالقسم-الإسلاميةالفرقتاريخ-4

التاريخسلسلة،الطبعةرقمذكردونم1958-ـه1378مصر-بالأزهرالمحمدية

العربية.اللغةبكليةالتاريخأساتذةإعداد،الإسلامى

الرحمنعبدللأستاذ،والصهيونيةبالباطنيةوصلتهاوعقيدتهاتاريخها:البهائية-5

1بالقاهرةالمحمديةالسنةمطبعة،أولى.ط،الوكيل rMثانية.وط،ام962-هـ

.منها!نقلتالتى"وهىام986-ـه6014بالقاهرةالمدنىمؤسسة

النموذجيةالمطبعة.ط،زهرةأبىأحمدمحمدالشيختأليف:الإسلاميةالمذاهب-6

"كتاب"الألفسلسلة،بالقاهرةبالجماميزومطبعتهاالآدابمكتبةالناشر،بالقاهرة

ذكردون،بمصروالتعليمالتربيةبوزارةالعامةالثقافةإدارةإشراف،\VVرقمالكاب

الطبعة.رقمأوتاريخ

.ط،الغزالىمحمدللشيخ،المستشرقينمطاعنضدوالشريعةالعقيدةعندفاع-7

1سنةبالقاهرةالحديثةالكتبدار،خامسة 4 0 Aم1988-ـه.

وشواهدهاالعقليةوأدلتهاالدينيةلأصولهادراسة:المحمديةبالنبوةالنبوةختم8-عقيدة

المنعمعبدعثمانللدكتور/،وحديثًاقدئماالنبىبعدالتنبؤلحركات!ابطالالتاريخية

بالقاهرةوالتوزيعوالنشرللطباعةالأزهرمكتبةالناشر،أولى.ط،عيش

iwl--orAiم.

مقال-اللهرحمه-الشرباصىأحمدللدكتور/،الإسلامضدخطيرةمؤامرةالبهائية-9

.31-02صم1977هـ-مايو1397الأولىجمادىعددالهلالبمجلة
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دار.ط،الصوافمحمودمحمدللأستاذ،الإسلاملمكافحةالاستعماريةالمخططات-01

الطبعة.رقمرذكدون1979مصر،بالقاهرةالاعتصام

ثانية،.ط،عميرةالرحمنعبدللدكتور/،منهاالإسلاموموقفالمعاصرةالمذاهب-11

.م1979-ـه1399السعوديةالرياض-اللواءدار

نشردارمطبعة،صقرمحمدعطيةللشيخ،المعاصرةالقضايالأهمإسلاميةدراسات-12

رقمذكردونم0198هـ-0041بالكويتالصباحمؤسسةالناشر،بالقاهرةالعافة

الطبعة.

13

14

15

16

17

18

19

بيومى،محمدالمعطىعبدللدكتور/،ومواقفقضايا:المعاصرةوالتياراتالإسلام

.م1985-ـه5041المحمديةالطباعةدار،أولى.ط

الهدىدار،اْولى.ط،حبيشالدسوقىطهللدكتور/،وغاياتوسائلالبهائية

.م8519-ـه1405مصر،القاهرة،للطباعة

.ط،نصيرمحمداَمنة/للدكتورة،والقاديانيةوالبهائيةالبابيةعلىوحقائقأضواء

.م1985-ـه5041مصر،بالقاهرةالشروقدار،أولى

الجوينى،السيدمحرمحسنللدكتور/الإسلاميةالمعاييرفىوالقاديانيةوالبهائيةالبابية

الطبعة.رقمذكردونم1985-ـه5014مصر-القاهرة-للطباعةالهدىدار.ط

الحكيمعبدمحمودوالدكتور/نجيبعمارةللدكتور/،الإسلامميزانفىالبهائية

سلسلة-بمصرالأوقافوزارة-الإسلاميةللشؤونالأعلىالمجلس.ط،عتمان

.م9851هـ-يونيه5041رمضان-الثانىالعدد"الإمام"رسالة

محمدللدكتور/اللغوىالمنهجضوءفىالبهائيينعلىالرذ:البهائيةعلىأضواء

رقمذكردونم1986القاهرة-بالفجالةمصرمكتبةالناشر،وزميلهخفاجىعبدالمنعم

الطبعة.

الحديدىمحمدمصطفىللشيخ،والمهديةوالقاديانيةوالبهائيةالبابيةفىالحقالقول

.م9861-ـه6041القاهرة-والنثمرللطباعةاللبنانيةالمصريةالدار.ط،الطير
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محمدمحمدللشيخ،الاستعمار-التبشيرالاستشراقَ:المتحالفةالشرقوى-02

هـ-8041مصر-بالمنصورةوالتوزيعوالنشرللطبعالوفاءدارثانية.ط،الدهان

.م1988

النمر،أحمدالمنعمعبدللدكتور/،ووثائقتاريخ-والبهائيةالبابية:اللقيطةالنحلة-21

.م1989هـ-9041مصر-بالقاهرةالإسلامىالتراثمكتبة،أولى.ط

الحقيقةدار.ط،البرىالمنعمعبدمحمدللدكتور/،الإسلامميزانفىوالبابيةالبهائية-22

الطبعة.رقمذكردونم1989-ـه0141مصر-القاهرة-الدولىللإعلام

المنارمكتبة،أولى.ط،يوسفتمامالعزيزعبدللدكتور/،معاصرةومذاهبأديان-23

.م1989-ـه1409الكويت-الإسلامية

بالزقازيق-الأرقمدار،أولى.ط،غلوشمصطفىللدكتور/والبهائيةالبابيةخطر-24

.م1991-ـه1411-,,

-3224صالخامسالمجلد،الشعراوىمتولىمحمدللشيخ،الشعراوىتفسير-25

92errمصر.-ليوماخبارألناشرا

المحمديةالطباعةدار،أولى.ط،شاهينعلىعلىللدكتور/،النقدميزانفىالبهائية-26

.م1997-ـه1417مصر-بالأزهر

للشؤونالأعلىالمجلس.ط،الجيوشىإبراهيممحمدللدكتور/والبهائيةالبابية-27

هـ-1941عام35رقمالعدد،إسلاميةدراساتسلسلة،مصر-بالقاهرةالإسلامية

MAم.

فهى:الجامعةقدمنهاالتىالعلميةالرسائلوأما-ب

بكلية،حسينحسنمبارك/دإعداددكتوراه،منهماالإسلاموموقفوالبهائيةالبابية-1

.م19vv-.?1397بالقاهرةوالدعوةالدينأصول

محمدجمالإعداد/ماجستير:الإسلامىالمجسمعفىوأثرهأهدافه:الباطنىالفكر-2

حيثم1991-ـه1114مصر،بالمضوفيةوالدعوةالديناْصولبكلية،الغنىعبدسعيد

.344-266صوالبهائيةالبابيةعلىللرذالثالثالفصلخصص

http://www.al-maktabeh.com
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أصولبكليةخضرإبراهيمخضرعادلإعداد/ماجستير،منهاالإسلاموموقفالبهائية-3

.م1993-ـه4131سنةبالمنوفيةوالدعوةالدين

سهير/)اعداد/5دكتورا،منهاالإسلاموموقفالمعاصرةالفكريةالتياراتبعضعقائد-4

البابخصصت،بالقاهرةللبناتوالعربيةالإسلاميةالدراساتبكليةالفيلعلىمحمد

.511-271عىالبهائيةعلىللرذالثالث

اْحمدالحليمعبدإعداددكتوراه،العشرينالقرنفىمصرفىومخططاتهمالشيعةعقائد-5

فىالبهائيةتناول،م1996-ـه1416بالمنوفيةوالدعوةالدينأصولبكليةالفضلأبى

.510-389صكبيرجزء

:تال!ودلاوأما-%

بحث،عبدهمحمدالسلامعبدللدكتور/،ونقدعرض:البهائىالفكرفىالألوهية-1

الرابعالعدد"الزهراء،بالقاهرةللبناتوالعربيةالإسلاميةالدراساتكليةبحولية

.م1986-ـه1406

بحثالعالعبدمحمدحامدسميرللدكتور/،الإسلاميةالعقيدةعلىوخطرهاالبهائية-2

.م1989-ـه9041السابعالعددبأسيوطوالدعوةالدينأصولكليةبحولية

الإسلاميةالبناتكليةبحوليةبحث،ديابأحمدمحمدللدكتور/،البابيةعلىأضواء-3

.م9891-ـه9041الثامنالعددبأسيوط

بحوليةبحث-الصبحىإبراهيمالمنعمعبدللدكتور/،منهاالإسلاموموقفالبهائية-4

.م1994-ـه4141عشرالثانىالعددبأسيوطوالدعوةالدينأصولكلية

بحوليةبحث-شادىأبىإسماعيلإبراهيممنى/للدكتورة،وتقويمدراسة:البابية-5

.ام995-ـه1416عشرالخامسالعددبالمنوفيةوالدعوةالديناْصولكلية

بحوليةبحث،إبراهيميوسفمحمودللدكتور/،ونقدتحليليةدراسة:البهائيةحقيقة-6

.م1996-ـه1641عشرالرابعالعددبأسيوطوالدعوةالدينأصولكلية

المتواضعالبحثهذاسيعرض،أزهريةومؤلفاتردودمنعليهوقفتماأهمهوهذا

القادمة.الصفحاتخلالرحيقها
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ولى*الأالمسألهَ*

مموالبهائيةالبابيةالمف!يهانشأتالتىالبيئة

والبيئةأفرزتهما،التىالأجواءببيالنوالبهائيةالبابيةعلىهَذرالشريفالأزهراستهل

للأستاذ،"والبهائية"البابية:عنوانتحتمقالأالأزهر،لامجلةفنشرت،أخرجتهماالتى

مهيأةكانتوالبهائيةالبابيةفيهاظهرتالتيالإيرانيةالبيئةأنفيهبيقزهرانطلعتعمر

"كانت:فيقول،وظلمجورمنانتشرولما،جهلمنفيهاعئمَلمانظرًا،دعوةأيلقبول

الأمنيكنفلم،شاذةوسياسيةاجتماعيةحالةمنتعانى،الزمانمنقرنيننحومنذإيران

اجتماعية،طبقاتإلىالمجتمعوانقسممياهها،تجمدتكبحيرةالحياةكانتوإنمامستتبًّا،

وسادت،والتجانسالوحدةعدموبرز،والأديانالأجناسوتفرقت،سياسيةأحزابوالى

،الخرافاتمنمجموعةإلىبهاالإسلامىالدينوتحول،مظلمةاجتماعيةحياةفارس

والجور،يكتنفهمالظلمأنالناسورأىالجهلاء،الدينبعفرجالالعقولعلىوسيطر

بعدوقسطاعدلأالدنيافيملأيأتىالذىالمنتظر،ْالمهدىبأمريعلمونوكانوا،بهميحيط

يكونأوالجوريكونماأشدعلىموجودينوالظلمالجوروكانوظلمًا،جورًاملئتنْا

فىآتلابدالمهدىبأن،والشائعاتالأخباربينهمتسرىأنغريبًايكنفلم،الظلم

يقاسونها)1(.التىالحالهذهمنلينقذهم؟عصرهم

البيئةهذهوصفحينماذلك-هّللارحمهالصعيدى-المتعالعبدالشيخدَّيأو

عنرجعيتهافىضلتلأنها؟ناعقكلوراءتجرى!انماشيئا،تفقهلارجعيةةئيب":اهنأب

فلا،وهناكهناتنظردامتمااستهواؤهاناعقكلعلىالسهلمنفصار،الصحيحدينها

بمااهرِّصبيو،الصحيحالطريقيهديهاأحدولامخيفاوضلالأمستحكفافسادَاإلاتجد

.(2)"هنعغافلةوهىلهايدبر

-رهرانطلعتعمرللأستاذ،8والبهائة"البابيةعنوانمْحتمقالم1952-ـه1371عام23المجلدالأزهرمجلة(1)

.49ص-الآدابفىأستاذ

ثنايافىوردقدأنهبالذكروجدير،503صالصعيدىالمتعالعبدللشيخ،الإسلامفىالمجددون(2)

بواكيرمنيجعله،ممام1951-ـه137.عامفىنهيدوًكانالمتعالعبداليئأن085.ص..-المجددونالكتاب

الز!نية.فترتهفىلدخرله؟اقواضعالبحثهذامنهايستقىالىالمراجع

http://www.al-maktabeh.com



العشرين(القرنمنالثانيالنصف)فيالمنحرفةالفكريةالتيا!اتعلىالردفيالأزهرجهود

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!393!!

قائلاً:-الثهرحمه-الوكيلالرحمنعبدالا"ستاذويكمل

ومانصيرَا،لهوجدما،بهوتؤمن،الحقتعرفبيئةفىبدعوتهجهر"الباب"أنولو

برأسه،ذيلهيخبط،نفسهعلىالدودكأحقرولانطوى،حلقهفىإلادعوتهصدىتردد

الأساطير)1(.لعبادةعاشواقومبينظهرالبابولكن،بذيلهورأسه

دينى،فسادمنخليطاإيرانفىنياة.كانت:قالحينما-اللّهرحمه-فصئَلبل

كانفقد،اجتماعىوفساد،اقتصادىوفساد،سياسىوفساد،خلقىوفساد،عقلىوفساد

يدينونأهلهااكثروكان"الباب"،المأفونظهرحينماإيرانفىالحياةقوامهوالفساد

البقية:أما،الغائبالإمامظهورويرقبون،عشريةالاثنىبمذهب

."شوى"أوشاه""بهرامموعودهمظهوريرقبونشتيونزرادمنهمفكان-أ

الموعود.المسيحظهوريترقبونيهودومنهم-ب

المسيح.رجعةيترقبونمسيحيونومنهم-ب

.المهدىظهوريترقبونمسلمونومنهم-د

وسحرالغيبروعةوراءاستكنغائبَا،وترجومنتظرًاتترقبنرقةكلكانتوهكذا

.(2)المجهول

دفعومنالبابيةلنبتالبيئةهذهداخلالرئيسىالموجهصوبالشريفالأزهريتجهثم

طلعتعمرللأستاذ،"والبهائية"البابيةمقالىالأزهربمجلةفجاءبواكيرها،فىبها

وأعدًتالطريقمهدتالتىهىالإحسائىأحمدالشيخأسسهاالتىالشيخيةفرقة:زهران

يضيف:ثم"الباب")3(لظهورالعقول

.98ص-اللهرحمه-الوكيلالرحمنعبدللأ!همتاذ/،وعقيدتهاتاريخها:البهائية(1)

:المؤلفاتتلكمن،بدعواهالبابفيهاظهرالتىالبيئةفادأخرىأزهريةمؤلفاتبينتوقد،84صالابق(2)

وموقفالمعاصرةالمذا!-ب،22.صعث!المغعبدعثمانللدكتور/،المحمديةبالنبوةالنبوةختمأ-عقدة

طهللدكترر/،وغاياتومائل:الهائية-ص،230-229صعميرةالرحمنعبدللدكتور/منهاالاسلام

.26-25صالنمرالمنعمعبدللدكتور/،والبهائيةالابية:اللقيطةالنحلة-د،02-18صحبث!الدسوقى

(r):زهرانطلعتعمرللأستاذ،والبهائيةالبابيةمفال49ص،م1952-ـه1371!ة23المجلدالأرهرمجلةتظر.

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


العشرين(القرنمناللانيالنصف)فيالمنحرفةالفكريةالتياراتعلىالردفيالأزهرجهود

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!بم!!

الإحسائى،الشيخعلىدرسالذىالرشتىكاظمالسيدخلفه،الإحسائىموتوبعد

والمحاضرةالتدرشىوتولى،لهخليفةبهيوصىأنغريئايكنفلم،تلامذتهأنبغفكان

،يقاليعلمماكلداما:الصادقجعفرالإمامقولمردذاحديثهفىيتحفظوكان،مكانه

كتبه:أحدفىوكتب"...أهلهحضروقتهحانماكلولا،وقتهحانيقالماكلولا

بالألف،الهاءعنهااجارزةاالنقطةبطرازالبينونةبسرالكينونةديباجطررالذىلله"الحمد

تأويلين:القولهذاالبهائيونلَؤأوقدانثمقاق"ولاإشباعبلا

القصيد،بيت-يزعمونكما-وهى"بهاء"كلمةمنهالمستخرجالمعنى:الأول-أ

مستدلآًالكتابنفسمناَخرموضعفىبهاصرخَوالتى،للمؤلفالوحيدوالمغزى

.،اللهبهاء:"الباء:الباترالإمامبكلام

مقدسةعثلاثةأشخاإلىتشير،الثلاثةالحروفأنفهو:الثانىالتأويلأما-ب

الرشتىماتوقدالبهاء،عبدثم"البهاء"،ىهب!الاوجمال"الباب"،الأولىالنقطة:هم

والتحصيل،الدرسفىاستمرنريق-أ:فريقينموتهبعدأتباعهوانقسم،م1843عام

المنتظر.المهدىعنيبحثالبلادجابوفريق-ب

"ترةبالرشتىولقبها،"سلمى"أملهايقالسيدةالأولالفريقرأسعلىكان

"الطاهرة".ب-الشائعاتعنهاشاعتحينبعدفيما-البابلقبهاثم،"العين

،"الباب"باببالمعروفوهوالبشروئىحسين"ملأَرأسهفقد:الثانىالفريقوأما

والعبادةالصلاةفىيومًاأربعينبمسجدهاوقضىالكوفةنحوالثانىالفريقهذاانطلق

إلىانتهواحتى،والمدنبالقرىيطوفونأخذواثمالمنتظر،المهدىليرسلاللّهإلىوالتضرع

على"الميرزاوالعشرينالخامسةفىاًّباشالبشروئىلقى"شيراز"،وفى"شيراز"،مدينة

ودعا،البشروئىنمَاف،بهالإيمانإلىودعاهالمنتظر")1(،"المهدىهوأنهلهأعلنمحمد"

184سنةمايومنYrفىذلكوكانبهالإيمانإلىالناس i(2)م.

الخطيب.الدينمحبالأستاذلانعلىقريبًاسيأتىكماالمنتظر"للمهدى"الباب:أنهأولأادعىأنهالأدقلعل(1)

صزهرانطلعتعمرللأستاذ،"والبهائية،الباية:مقالمنالثانيةالحلقة23المجلدالأزهرمجلة:تنظر(2)

140-139.
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الخطيب-الدينمحبالأستاذ/لسانعلىفتذكر،آخرمقالفىالمجلةوتواصل

"كان:فيقولمحمد"و"على"الثروئى،بينالسابقةالعلاقةعناللثاميميطما-هّللارحمه

به-فتعرث،أيامهأخرياتفىالرشتىكاظممجالسعلىيترددالشيرازىمحمدعلى

هلكفلما،البشروئىحسينملايدعىالشيعةشياطينمنشيطان-الرشتىمجالسفى

فىوغلوهوغرورهالشابهذاسذاجةيستغلأنالبشروئىببالخطر،الرشتىكاظم

المنتظر،أوانهذاوأن،شأنلهيكونأنيوشكأنهوأوهمهبهالاجتماعفواصل،الدين

ذلك3بفإذا،المهدىعنالإماميةالشيعةبتبليغيقومالذى"الباب"مقامفىيكونوقد

منإليهيحتاجمابكلفيمده"الباب"بابلهيكونأنيرجو-البشروئىأى-فإنه،له

.والعلماءالمجتهدونقاومهإذا،الجدلوسائل

ةالباب"،أنهالشيرازىمحمدعلىهـأعلن0126الأولىجمادى5يوموفى

المنتظر)1(.للمهدى

والبهائية،البابيةالدعوةهذهفسادعلىالعلاماتأولىالا"حداثوهذهالبيئةفهذه

خلالوالبهائيةالبابيةالدعوةمنكلصاحبىفسادببياناكثرالأماراتهذهوتتضح

مزاعمهم.دحضفىالشروعقبيل...التاليةالصفحات

ء،*."،*

الخطيب،الدينمحبللأستاذ،البهائية:مقال660صم1954-ـه1374!نة26المجلدالأزهرمجلة:تنظر(1)

.وقتذاكالمجلةتحريررئي!
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الثانية*المسألة*

الفاسدتينوالبهاءالبابشخصيةكشف

شخصيةسوءإلى-والبهائيةالبابيةادعتهمالزيفبيانهقبل-الشريفالأزهريشير

مثله.شوكًاينتجبلورذا،يثمرلاالشوكنْاومؤسسيهما،

"الباب":بالملقبمحمد""علىعنالطيرالحديدىمحمدمصطفىالشيخفيقول

وكان،الطلاسموعمل،الكواكبومراقبة،الروحانياتوتسخير،بالعبادةمشتغلأ"كان

وعملالأذكارفىمنهمكًا،المحرقةالشمسأشعةتحتالمنزلسطحفوقالنهاريقضى

كربلاءإلىخالهفأشخصهمستمر،ضعفبهوحل،ذهولذلكبسببفاعتراه،الطلاسم

كانعماتحولهبدأوهناك،المناخوتغييرهناكالبيتآلمشاهدبزيارةليشتفى؟عليهخوفًا

والشريعة،والفلسفةالتصوفبينجمعالذىالرشتى،"كاظمبهناكالتقىفقد،عليه

نحوعلىالفلسفيةوالأصولالإسماعيليةالإماميةالشيعةاعتقاداتوجمع،بينهمومزج

عالمسكانمنالآنهوالشيعةعندظهورهالمت!ظرالمهدىأنمنهسمعهمماوكانجديد،

انقطعثم،وخيالاتهأحلامهعليهوبنى،بكلامهوتأثرالرجلهذاالبابفلازم،روحانى

فجأةظهرثم،مدة-وجههاللهكرم-علىالإمامبمسجدالرياضةولازم،فجأةعنه

والشطحات"بوشهر"،فىالسطوحية"الشطحات"تلكحاصلهوجديدبمشروع

علىالإماممسجدفىوالرياضة،الرشتىمنسمعهالذىالكاذبوالكلامالطلسمية

المنتظر)1(."المهدى"بابإنه:قالإذ،نهت

فيهتأؤَلالذىكتابهوهو"البيان"الشيرازىأخرجثم:البهىمحمدالدكتور/ويقول

،تاجالرحمنعبدالشيخأخرجهوقد،(19:)القيا!ةبَيَانَه(لَجنماإِنَّ!ثُمَّ:تعالىقوله

تحتفرنسا،-ببارشىالسربون"تاجامعةمنالدكتوراهدرجةعلىللحصولكبحث

.(2)"بالإسلاموعلاقتها"البابية:عنوانتحت"ماسينون"الفرنسىالمستشرقالقسإشراف

-tص،الطيرالحديدىمحمدمصطفىلليخ/،الميزانفىوالبهالْيةالبابية(1) orعددالأزهرمجلةملحق،ه

.70-69صأيفئا:ويراجعهـ،1405شعبان

جامعْاوالأزهر،يربتصرف387صالبهىمحمدللدكتور/الغربىبالاستعماروصلتهالحديثالاسلامىالفكر(2)

=17النة-الإسلاميةالبحوثسللة342صمحمدالسيدكمالمحمدللأمتاذ/،عامألففىممرأووجامعة
http://www.al-maktabeh.com
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كتابهفىاللغويةةالباب"مقدرةضعفخفاجىالمنعمعبدمحمدالدكتور/يبئنوهنا

تلكمن:"البيان"الكتابهذافىاللغويةالأخطاءمننماذجبذكر"البيان"،هذا

الاءخطاء:

تتجاوزونولا،البيانغيركتبفىالتدرشريجوز!لا:"!البيانفىالبابقول-أ

.فتحزنون"البيانحدودعن

.فيهما)1(النونبحذففتحزنوا،...تتجاوزوالا:والصواب

اللغوية"الباب،سقطاتمنآخرنموذجَا(2)شيعالمنعمعبدعثمانالدكتور/ويضيف

عليها،التعليقعنيغنىالمعانىصياغةفى"البيان"كتابهفىالبابأسلوبأنوهو

ألواحمنالأولاللوحاستفتاحفىيقول-البابأى-فهو،والبطلانبالزيفويدمغها

عز-اللهكتابمنالخمسةشؤونفىالبيانوعرجلالنقطةراثَاز):-المزعوم-الوحى

الأبهىهوإلاإلهلاالله-البهىالبهىاللهاللّهالأبهىالله:باسمالفاءكتاب:-وجل

إلاإلهلاالله،المتبهىالمتبهىهوإلاإلهلاالله،البهىالبهىهوإلاإلهلاالله،الأبهى

السمواتبهياءبهيانبهىولله،البهيانالواحدهوإلاإلهلاالثه،المبهىالمبهىهو

والا"رضالسمواتابتهاءبهيانبهىولله،التبهاهمبتهىبيهيانالثهبينهما،وماوالأرض

."إلخ...بينهماوما

كالقدماللّهبهايصفالتى،الكلماتمنوبغيرهاالبهاء،بصيغيتقلبيظلوهكذا

.(3)"السخريةيثيربشكلالمختلفةالأحوالفىوغيرهاوالجمال

لأخطاءمخرخايلتمسأنالجرفادقانى-مصرفى-البهائيةداعيةحاولقبلُومن

السطورهذهكاتبأنبالذكروجدير،م1986-ـه6014مصر-الاسلاميةالبحوثمجمع.ط،4الكتاب-

اللغةإلىتترجملمالرصالةهذهن(و،حجارىجاداللهعوضالدكتور/الأشاذفضيلةمنهذامثلقبلمنسمع

بعد.العرية

.94صوريملهخفاجىالمنعمعبدمحمدللدكتور/،اللغوىالمنهجضوءفىالبهائةعلىالرد:يظر(1)

ابدية.البمياتفىبالقاهرةالدين(صولبكيةوالفلفةالعقيدةلقمرئياكان(2)

(r)11-161صايفئا:ويراجع،115صعيث!المنعمعبدعثمانللدكتور/،المحمديةبالنبوةالنبوةخمعقيدةAمن

.121-012صالوكيلعبدالرحمنذات!ألل،وعقيدتهاتاريخها-البهائة:كذلكويراجع،الكتابنفى
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أنهمإلا،كلماتهفىشبهةولاآياتهفىمغمزًايجدوالم"ولعمرى:فقالاللغوية"الباب"

والبلاغة،الفصاحةحدودعنويخرجهاوالصرفالنحوقواعديخالفمافيهاإن:قالوا

.(1)،3القدلوالسفرالكريمالقرآنفىمثلهجاءبماأفحمهمذكرهجلوهو

بقوله:،قولهوفنَدعليهورذتعقبهالخطيبالدينمحبالأستاذأنإلا

عنويخرجها،والصرفالنحويخالف!ااَياتىفىكانإذا:يقولأنالباب"يريد

ويخرجهاوالصرفالنحويخالفماكذلكالقرآنآياتفىفإن،والبلاغةالفصاحةحدود

استخرجتوالصرفالنحوقواعدأن:الجوابهذاعلموهالذينجهلوقد،ذلكعن

فالقراَن،بالقراَنيتعئدممنوأمثالهما،والفرزدقجريرلغةومن،القراَنلغةمنبعدفيما

الذينوعلى،عليهحجةفوج!الاالغرهذاجهلأنكماعليها،وشاهداللغةعلىحجة

نهايةيذكرأنالأزهريفتلمثم،(2)"وكفرهمسخفهمعلىوشاهد،أوداجهفىنفخوا

منومسمعمرأىعلىجسدهمر!الذى،بالرصاصرمئاأعدمحيث،المفجعة"الباب"

،زهرانطلعتعمرللأستاذ/،"والبهائية"البابيةالأزهرمجلةبمقالفجاء:الناسجماهير

البابأن:(3)زيادةمحمدمحمودللأستاذ/،"الإسلاميةالفرق"تاريخبكتابوكذا

مر!عالذىبالرصارميًاوأُعدمقلُعف،بقتلهتفتىإيرانعلماءمنفتوىبشأنهعمدرت

.(4)م1850هـ-يوليو1266شعبانفى!تبريز"بعموميةساحةفىجسده

:"البهاء"علىحسينالميرزا

الأستاذ/فيقول:"البهاء"وهوالثانيةالشخصيةعنالقناعلكشفالأزهروينتقل

شهواتهويعبد،الباغيةأطماعهيعشقالبهاء"عاش:-هّللا-رحمهالوكيلعبدالرحمن

فهو،النفاقوضاعة:هىفيهصفةأبرزوكانت،الربوبيةادعاءإلىدفعفالتى،الطاغية

6صالجرفادقانىالفضائللأبى،البهيةالحجج(1) & I 2 A..بمصرالمركزىالروحانىالمحفلمنب!جازةأولى

.م192،-ـه1343

الخطب.الدينمحبللأصتاذ/،8"البهائيةمفال666صى!اه؟م954-ـه1374سنة26المجلدالأزهرمجلة(2)

الخمينات.فى،المربيةاللغةبكليةالإسلامىالتاريخ(عتاذ(3)

طلعتعمرللأستاذ/،"والبهائية،البابيةمقالمنالثانيةالحلقة،141ص23المجلدالأزهرمجلة:تنظر(4)

.98صرلادةمحمدمحمودللأس!اذ،الانىالقم،الإملاميةالفرقوتاريخ،زهران
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ومع،المحبةبمنتهىصديقًاإنسانكلمع"كنت:IVYص"الإيقان"كتابهفىيقول

سدأنهوحسبك،تاريخمهيكذبهكلامهوأولوالرضا"،التسليمبكمالوالعظماءالعلماء

كانوا،اًّيأللعظماءيستسلملافالرجلبالصغار،فتسمهالأخيرةالفقرةأما،لأخيهالسم

رلبلإ)1(أنهيزعمبمنبالكفما

قائلاً:"البهاء"ثقافةإلىالوكيلالأستاذويعرفَي

،،المباحثطالعناوماالمدارسدخلناما"إنَا:"أقدسه"فىقالحينماالبهاء"كذب

عنمتعصببهائىيقول،زندقةمنعمثبماابنهوأعانه،الإسماعيليةزندقةمنث!عبل

منالبعضفى"يوجد:54صلأسلمنتالجديد،والعصراللّهبهاء،معبودهثقافة

،الآياتإلىوالإشارات،العميقةوالفلسفة،الروحانيةالأسفارتصوراتمنكثيركتاباته

."والفارسيةالعربيةوالحكاياتبادَالاو،والزرادشتية،الإسلاميةالمقدسةوالكتب

تمرشالذىإلامنوالهاعلىينسجوهلقبل؟منقرأهمنإلاكلهذلكإلىيشيرفهل

.(2)؟اهب

الغموضفىالتقليدعلىفيعتمدأسلوبهوأما:أيضاالوكيلالشيخويواصل

وموضوع،والأقدسالإيقان:كتبهوأشهر،المصطلحاتوكثرةوالرموزوالتلويحات

هفَئأوالثانى،هوعاهمدًإلىباهتإيماضوفيه،وقائميته""البابمهدويةإثبات:الأول

لاأنهمرأواثم،إلهأنهظنواالذينأتباعهمنعنيفثائرإلحاحبعدأيامهأخرياتفى

خرافاتمنيلفقانوابنههوفأسرعيعبد؟كيفالإلههذافيهلهميبينكتابًايجدون

"الأقدس")3(.:سمياهكتابفىسجلاهاشريعةنفسها"الباب"

والنحويةاللغوية"سدق!الا"أخطاءفيكشف،خفاجىالمنعمعبدمحمد/دويكمل

وكذا،جانبكلمنالغموضيحوطها"ةالأقدسكتابافتتاحيةأن:فيذكر،والبلاغية

.(4)000الكلامبمضمونوالإخلالالمعنىأداءفىالقصور

بمير.بتصرف149صالوكيلالرحمنعدللأشاذ،وعقدتهاتاريخها:البهائية(1)

تمرف.015صالوكيلالرحمنعدللأستاذ،وعقيدتهاتاريخهاالبهاثية(2)

كبير.بتصرف15r-151صالوكيلالرحمنعبدللأستاذوعقيدتها،تاربخها:البهائية(3)

.16-14صوزميلهخفاجىالمغعبدمحمدللدكتور/،اللغوىالمهجضوءفىالهائبةعلىالرد:يراجع(4)
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أخطائه:أمثلةومن

إلىيؤدىولاناقم،هنافالتركيب"رعاعهمجأنهغفلوالذىدة:الأقدسفىقوله-أ

.(1)"الرعاعالهمجمنفإنهذلكعننغفل"والذى:يقالأنوالصواب،التعبيرفىالوضوح

.،تنكرونولاالأبصارأولىيااللّه"اتقوا:"الأقدس"فىاَخرمقامفىويقول-ب

إلى،(2)الناهية"لا"بعد"تنكرون،:يقولأنالبدائيةالقواعديعرفلأحديمكنفهل

فىالبهاءأخطاءخفاجى/دتتبعكما"الا!قدس")3(،كتابهفىالأخطاءمنذلكغير

أيضًا)4(.ألفهاالتى"الألواح"

أولأ--فيشير:المفجعةخاتمتهبذكر-ودعوته-البهاءضلالالأزهرويؤكد

عبدإخوةمن"هناك:لهَائلأوفاتهقبيلللبهاءحدثماإلىالوكيلالرحمنعبدالأستاذ/

فاستاْثر،لهكحاجبيعملابنهوكان،اْيامهأواخرفىجنالبهاء"إن:يقولمنالبهاء

.(ْ)"الأتباعفيهفحببأموالأ،الجماعاتعلىوأغدقبالأمر،

-المتمردالطاغيةعلىاللّهوسلًط:"البهاء"موتعنفيقولالوكيلالأستاذويكمل

الصغيرةالجرثومةهذهصريعالملعونالآبقالعبدوتهاوى،الحمىجرثومة-البهاءيريد

العتاةالجفاةأمثالبهايذمرالتى،نقمتهجندمنأحيانًالتكون؟سبحانهاللّهبرأهاالتى

رلثيستطعولمالقهار،المهيمنالواحدأنهعلىآياتهمنولتكون،القلوبالكفرالغلاظ

الرهيب،الصراعذلكحومةفىيصمدأن-القوىتلككلوحوله-الاكبرالبهائية

.(6)الملعونربهاصنعمنأنهالبهائيةتزعمكانت،ضعيفدقيقخلقوبينبينهدارالذى

عامفىعليهمأسوفغير"فهلك:بقوله(7)حبيشالدسوقىطه/دويختم

والبهائية.البابية:وافتراءاتمزاعمزيفلبيانالأزهرينتقلوهنا،(8)"م1892

.47صالابق:يظر(2).18صالسابق:ينظر(1)

.71-54صالسابق:يراجع(4).53-17صالابق:يراجع(3)

.157صهامثىالوكيلالرحمنعبدللأستاذ،وعقيدتهاتاريخها-البهائية(5)

.بتصرف148-147صالوكيلللأمتاذ،البهائية(6)

والفلمفة.العقيدةقع،بالقاهرةوالدعوةالدينأصولبكلية(7)

.74صحبث!الدسوفىطهللدكتور/،وغاياتوسانل-البهائية(8)
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الثالنَة*السألة*

للمهديةممالبابالمءادعابطلانبيان

ف!نه...تسفَملممْاالمنتظر،"المهدىأحاديثتمَتسسواءأنهالأزهررذمنيتجلى

للمهدية.الشيرازىادعاءبطلانسيظهرالحالتينكلاعلى

:-اللّهرحمه-الصعيدىالمتعالعبدالشيخيقول

المهدىفكرة:العدلطريقعنفيهمالحكمانحرافبعد،المسلمينبينانتشرت

:والعباسيينْالعلويينمنالشيعةطائفةبينأولأظهرتوقدالمنتظر،

منهم.يزعمونهفالعلويون-أ

عنمرويةأحاديثفيهولهم،إلسهمالأمرلَاحين،منهميزعمونهوالعباسيون-ب

ضعففيهاوأثبتعليها،الكلاممقدمتهفىخلدونابناستوفىوقد،مّجَنىئعالنبى

.(أسانيدها)1

منالمهدىفىجاء"ما:عنوانتحتالطيرالحديدىمحمدمصطفى/الشيخويفضل

أحاديثمنشىءإيرادعنومسلمالبخارى"أمسك:فيقول"حالهوبيانالأحاديث

السنةكتبمنغيرهماولكنشروطهما،علىليستلأنهاصحيحيهما؟فىالمهدى

إلىالصحةمنينقلهبما؟رجالهبعضنقدمنمنهاحديثأىيسلمولمأوردتها،

نإ:القاعدةن!ف،رواتهبعضبتوهين،سندهأصابالذىللضعفتبغامتظفىالضعف

به.إلايثبتلملأنه؟المقأصابالسند،!مإذاالضعف

القارئليعرف؟عامةبصفةفيهاجاءماخلاصةنذكرأحاديثهمنشىءذكروقبل

التوفيق:وباللهفنقولحالها،وبيانذكرهاقبلمجملاً،موضوعها

البيتأهلمنرجلالزمانآخرفىسيظهرأنهمجملهافىالأحاديثتلكأفادت

وبعد،الإسلاميةالممالكعلىوشتولى،المسلمونويتبعه،العدلويظهر،الإسلاميؤيد

ينزلعَينيمعيسىوأن،المضيقةالساعةأشراطمنبعدهوما،الدجالالمسيحيخرجظهوره

.586صالصعيدىلاع!ملاعبدلثيئ،الاسلامفىالمجددون:يظر(1)
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قتله،علىفيساعدهالمهدىعهدفىينزلأنهبعفالرواياتوفى،الدجالفيقتلبعده

الأحاديث.مختلففىقصتهخلاصةهىتلك،صلاتهفىبالمهدىعيسى3ويأب

عنوغيرهموالحاكمماجهوابنداودوأبىالترمذىفىأحاديثهجاءتوقد-1

وغيرهم.وجابرعمروابن،عباسوابن،علىسيدنامنهم،الصحابةمنجماعة

ومن،السندأثخاءفىرواتهلبعضوتوهيناعتراضمناْحاديفمنحديثيسلمولم

عنأنسبنمالكإلىمسندًا،الا"خبار""فوائدفىالإسكافبكرأبوذكرهماإسناذاأغربها

."إلخ...كفرفقدبالمهدىكذب"من:علَ!هيخ!االثهرسولقال:قالجابرعنالمنذربنمحمد

بكرأباأنعلى:قالثم،اًّولغهذاحسبك:الحديثعلىتعليقَاخلدونابنقال

لأنه؟بهيعملولاحديفعلىيعؤَللاأنهيعنى،الحديثأهلعندعاَئضومتهمالإسكاف

للأحاديث.الوضعكثيركذاب

محفصمالنبىعنمسعودوابنعباسابنإلىبسنديهماداودوأبىالترمذىوعند-2

وأ-منىرجلاًفيهيبعثحتىاليومذلكاللهلطوليوم،الاالدنيامنيبقلم"لو:قال

عنه،وسكتداودأبىلفظهذاأبى"اسمأبيهواسم،اسمىاسمهيوافى-بيتىأهلمن

يوافىبيتى،أهلمنرجلالعربيملكحتىالدنياتذهب"لا:فهو""الترمذىلفظأما

."اسمىاسمه

فىالخطأكثيركانأنهإلا،ثقةكان:رواتهأحد!عاصم،فىسعدبنمحمدويقول

سئكان:العقيلىفيهوقال،اضطرابحديثهفى:سفيانبنيعقوبفيهوقال،حديثه

وائل،وأبىذرأبىفىعليهيختلفكان:هذاعاصمشأنفىالعجلىوقال،الحفظ

طريقهما.منالحديثهذاروىوقدعنهما،روايتهضعفإلىبذلكيشير

مرةأبىبنالقاسمعن-خليفةبنقطنروايةمنكتعلىعنداودأبوLورو-3

رجلأاللهلبعثيومالاالدهرمنيبقلم"لو:قالئحهيخمالنبىعنعلىعنالطفيلأبىعن

أحمدوثقهوان،رواتهأحدخليفةبنوقطنجورآ"ملئتكماعدلآيملؤهابيتى،أهلمن

بنأحمدفيهوقال،بالتشيعفوصفوهغيرهمجرحهفقدوغيرهما،القطانبنْويحى
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:اْخرىمرةفيهوقال،عنهنكتبلامطروحوهوقطنعلىنمراَنك:يونسبنعبداللّه

به.يحتجلا:الدارقطنىوقال،الكلبمثلوأدعهبهأمركنت

مطرفعن،قبيسماْبىبنعمرحدثنا:قالالمغيرةبنهارونعنداودأبووأخرج-4

النبىقال:يقولعلياسمعت:قالعمربنهلالعنالحسنأبىعنطريفابن

منصورلهيقالرجلمقدمتهعلى،الحارث:لهيقالالنهروراءمنرجل"يخرج:ا!ّجَنىئع

كلعلىوجب،ئحهسيماااللهلرسولقريشمكنتكمامحمدلَاليمكَنأو-يوطى-

بنعمرفىداودأبووقال،نظرفيه:السليمانىوقال،"-إجابتهقالوْا-نصرهمؤمن

.أوهاملهصدوق:الذهبىوقالخطأ،حديثهفى:قبيسأبى

وهلالأ:الحسنأباوأن،منقطعةعنهفروايتهلداود،شيخاليسهارونأنويلاحظ

.مجهولان

استيعابهااْردناولوفيها،قيلماوبعض،المهدىأحاديثلبعضنماذجتلك

.مقالاتعدةإلىلاحتجنارواتهابعضفىقيلماواستيعاب

روايته.يضعفمابعفرواتهإلىوخهإلا،أحاديقمنحديثمنفما:وبالجملة

بظهورالجزمنستطيعلافلهذا،التعديلعلىالجرحيقذمونالسنةعلماءأنوبما

الوضعاحتمالمعالرواياتتلكلاجتماعمظنونأمرالفروضأحسنعلىفهو،المهدى

للفاطممِن،الخلافةعودةفىلأملهمتأييدًا؟يظاهرونهمالذينوالوضاعين،الشيعةمن

المنشود.لمْالاسبيلفىمتعاونينمترابطينيظلواحتى،لصفوفهموتقويةلهموتسلية

ومنهم،فيهالشيعةنظروجهاتاختلافعلىالمنتظر،المهدىقصةنشأت:هناومن

محمدأئمتهممنعشرالثانىوأنإمامًا،عشراثناالأئمةأنيزعمونالذينعشريةالاثنا

وأنه،بالحلةبدارهمسردابفىدخلأنهويزعمون،بالمهدىويلقبونهالعسكرىالحسنبن

بعدليلةكلينتظرونهوهمعدلأ،الأرضفيملأ،الزمانآخرفىالسردابهذامنيخرج

فترةإلىيتظرونهويظلون،ليركبهأعذوهمركبومعهم،السرداببابعندالمغربصلاة

يسقونوهؤلاء،المقبلةالليلةفىذلكمثلإلىيعودونثمفينصرفون،الليلمنطويلة
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ابننقلهكماالمنتظر""المهدىعندهميسمىعشرالثانىوالإمام،،والمنتظرين"الواقفية

عنهم.خلدون

عشريةالاثناالمهديةادعاهاوكما...فاسدةعقائدعلىمبنيةأوهامهذهأن:والحق

بطلانها)1(.وظهرالإسلامبلادمنمتفرقةأماكنفىغيرهماذَعاها

الأحاديثبعضبصحةالتسليمنرضعلىإنهبل،البابيةعلىينطبقالحكموهذا

اْيضاللمهدية"الباب"،ادعاءيدمغذلكفإنوتواترها،المنتظر""المهدىشأنفىالواردة

عرضهبعد-قالحيثالجوينىالسيدمحرمحسنالدكتور/قررهماوذلك،بالبطلان

:-إجمالأوالمهدويةالإمامةفىالإماميةالشيعةلعقائد

هو،والمهدويةالإمامةحولالإماميةالشيعةعقائدعرض.مجملإلىبناحدا"والذى

علىمنسحبالحكموهذا،والجماعةالسنةأهللمذهبالعقيدةهذهفىمخالفتهمبيان

المهدىفىلعقيدتهمبالنسبةالسنةأهليخالفونعشريةالاثنافالشيعة،بالضرورةالبابية

وردالذى،المهدىاسماختلافحيثمن،ذلكفىرووهاالتىلأحاديثهمطبفاوظهوره

يوافقفيهااسمهفإن،المسلميناْئمةجهاخرًالتىالكثيرةالأحاديثمنوتواترصحًفيما

محمد،:اسمهأنأى،ئحةتجنماالنبىأبىاسم،أبيهاسميوافقكما،عد!هيَخّمالنبىاسم

أبيه:واسممحمد،:عشريةالاثناالشيعةمهدىاسمكانبينما،اللّهعبد:أبيهواسم

البزار.رضا:أبيهواسممحمد،على:البابيةمهدىواسم،العسكرىالحسن

المهدىظهورعلاماتتحققعدمفىالسنةوأهلالبابيةبينالاختلافوقعوكذلك

،إثرهفىالساعةعلاماتوسائرالدجالكخروج...المتواترةالأحاديثفىوردتالتى

ذلكوغير...منفرذاأوقتلهفىللمهدىمشاركاللدجالوقتله،مريمبنعيسىونزول

.(2)"الصحيحةالأحاديثعليهادلتالتىالعلاماتمن

"ادعاءوهووالبهائيةالبابيةمزاعممناكبرزعمعلىللرذالشريفالأزهرينتقلوهنا

التالية.الصفحاتفىوذلك"النبوة

مقالضمنييربتمرف4711-1644ص،م1980نوفمبرهـ-0014الحجةذىعدد52المجلدالأزهرمجلة(1)

الطير.الحديدىمحمدمصطفىالمرحومللثيغالإمملام"،نظرفىوالخوميى"المهدى

.25صالجوينىمحرمحنللدكتور/،الإسلايةالمماهمرفىوالقاديانيةوالبهائيةالبابية:ينظر(2)
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!نالرابعةالمسألة*

للنبوة،/البهاءممولمم،/البابمنكلادعاءؤهراللاإِبطال

بقوله:الردود-هّللارحمه-الصعيدىالمتعالعبدالشيئيستهل

والثواب،بالآخرةالإيمانعدموالى،الإباحيةحذإلىوصلت"الباب"أباطيل

مثلإلىيدعولرجلنlo,،سماويةشريعةكلفىمفلابدمماهذاإلىوماوالعقاب

والعقاببالثوابالإيمانالسماء،دعوةأساسلأنالسماء؟منلرَنُمأنهيدعىأنهذا،

نأيزعمونولا،النبوةيذَعونلابهذايؤمنونلاوالذين،الحياةهذهبعدأخرىحياةفى

.(1)صحيحةعقيةمنيكونلاوذاكهذابينفالجمع،منزلةشرائعلهم

:مستنكرَافيهيقولالساكتمحمدطهللأستاذ/مقالأالأزهرمجلةتنشرثم

منزلة،شريعةفيهماأنادعىكتابًاووضع،الدهمنرسولأنهالبابزعم"وقد

المشهورالتفسيرصاحبالألوسىالشيخإلىبهابعثرسالةفىوقال،"!البيانوسماه

.(2)"اللهدين:-الثهعلىكذبًا-سماهالذىمذهبهإلىفيهادعاهالمعانى"،"روح

ممزوجًاآخراستنكارًاالاستنكارهذاإلىالوكيلالرحمنعبدالأستاذويضيف

بمؤتمرخطبتهافى"العين"ترةقررتهلما"الباب"،اتباععلىمعلقَايقولحيث؟بسخرية

8"(3)..
يحكموأن،امرأةتبتدعهبدينالبابيةنبىيدينانلهعجبتعجب"وإد:ست."

لاوالذليل،المتبوعلاالتابعهوالبابصارلقد،(4)سجينونبيهم،الإسلامبنسخالبابيون

هذاأما،والقدوةةوس!الاهىدائفاكانتالنبوةأنإلىيهديناالنبواتتاريخإن،الدليل

يكنولم،امرأةخطيئةخطامهتقود،النبوةأدعياءمنالأخساءبينعجبفأمرهىعَذلا

.035-250صالصعيدىالمتعالعبدلثيخ،الاسلامفىالمجددون:ينظر(1)

71.ص،م1955-.1375عام27المجلدالأزهرمجلة:تظر(2) 1- v18النبيين"خاتمعنوانتحتمقال،

الاكت.محمدطهللأستاذ/

ومازندران.خراسانبين،ب!يران8آفاهرودنهرعلىتقع:بدضت(3)

مه!مأروعلىأتباعهقام،للاسلامالمخالفةالمتطرفةبدعواهلقيامهعلى"محمد"الميررابسجنالحكومةقامتعدما(4)

بالربعةالاسلامنخ)علان-ب،الجنمنالباب)خراج-أأماسببنأمربنفىلبنظروامؤتمربعفدالعبن،"فرة

.،العين،قرةأعلنهتهماوهرالبابية
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فاعجبيدعوشىءأىإلىيعرفيكنلملأنه؟الموقفهذاغيريقفأنيستطيعالدعى

.(1)دعوةلهليسولداع،هدىغيرمنلمهدىأخرىمرة

فىإليهنظرتله!اذا:فيقولالردّلوإءعيشالمنعمعبدعثمانالدكتور/ويتسلم

تأتىلاوالنبوة،الوحىنزولإلىالمهديةإلىالبابيةمنتدرجقدتراهفإنك،دعوته

إليهيوحىومن،الأخرىالدعاوىمنمختلفةأقنعةوراءيتسترلاإليهوالموحىتدرجا،

يُخفىلافإنه،دعوتهإبلاغفىيتسترأنلهجازلهماذاالأمر،أولمنصراحةذلكيعلن

دعوته.فىالبابفعلمماالعكسعلى،لحظةأولمنالدعوةهذهحقيقة

حتىالبلادسائربينمنإيرانبهااختصتالتىالميزةهىما:نتساءلنْاحقناومن

فىدعوتهيظهرلمفلماذا،للمسلمينمبعو،لاكانن!فوحدها،فيهاالدعوةبتبليغيقوم

فارسىبكتابدعوتهيبلغلمفلماذاعامةللناسنا4مبعوكانواذاالحجاز؟فىأوالعراق

؟يقولماالعامةمنهيفهمحتى

ش!شمبكتابفأتى،بألسنتهمأقوامهمفىيبعثونالذينالا!نبياءسقخالفإنه

الجملبحروفوتارةالأبجديةبالحروفتارةأحكامهوموضوعة،بالفارسيةملغوزبالعربية

-!بالفهلوية"يكتبأنعليهكانالإبهاميريدكانفإذا،الجفريةكالأعدادبأعدادوالأرقام

كانومتى،العربىكتابهفىالعلماءطعنمنيسلمبذلكوكان-قديمةفارسيةلغةوهى

؟الناسإلىالصادقالوحىلتبليغطريقاالإبهام

فلا،بمعجزةيُطالبكانفقد،الوحىدعوىفىصدقهعلىدليلالبابعنديكنلم

صدقه.علىالدالةالقرائنبدعوتهتحيطكذلكتكنولمبشىء،منهايأتى

يكنولم،والعقليةوالنفسيةالخلمَيةالسلامةمنكبيرجانبعلىشبابهفىيكنلم

معارفمعارفهيجعلواحتىأميتهيزعمونأصحابهوكان،عاديةغيردرجةعلىذلكفى

ولممتعلفا،الحقيقةفىكانلكنه،األّخَيه!دعمحمدسيدناعندالحالكانكما،إلهامية

إِلهئاوحيًاتكونأنإلىالعلمطلبأيامبهااشتغلالتىالعلومتلكعنمعارفهتخرج

التىالظروفابنأنهعلىتدلوبدعوتهبهتحيطالتىالقرائنكلوكانتزعموا،كما

صدقه؟علىيدللادعوتهتبليغفىومسلكه،تكوينهفىدخلتالتىوالعواملبهتحيط

يير.بتصرت01صالوكيلالرحمنعبدللأستاذ/،الهانية(1)
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يساومونولا،دعوتهمعنيتراجعونلاأنهمإلاوشدائدمحنأربابالا"نبياءأنفمع

.(1)البابيتراجعكانكماعليها

كذبه؟عنتعلنالتىخاتمتهإلى-اللهرحمه-الشعراوىمتولىمحمدالشيخويشير

وبكى،وخفحتذللأنهكيفعرفواالإعداملحظةأقوالهقرؤواوالذين...":يقولإذ

بالسرورولامتلأ،النجاةوطلبوخضعتذلللمااللهعندمنبحقمبعو،لاكانولو

الله.إلىذاهبلأنه؟والحبور

واسترحم)2(.بكىلذلك،سيذهبعقابأىإلىالدجالالرجلهذاعرفلقد

:للنبوةالبهاءادعاءابطال

عنالأستاربكشفأولأبالبدءالبهاء،نبوةإبطالإلىالشريفالأزهرينتقلثم

عبدالشيخفيعمد،ذلكوراءمنغرضهموبيانبتأويلها،الأنبياءلمعجزاتالبهائيةجحود

فىمناقشتهقبل،للنبوةالبهاءادعاءزيفإلىالإلماعإلى-اللّهرحمه-الوكيلالرحمن

إلىيؤدىبماالرسللمعجزاتالبهائيةتأويلعنالوكيلالشيخكشفحيث،ذاتهالادعاء

بالإتياننبيهمأحديطالبلالكى،وحيلةتكأةإلاهومامنهمذلكوأنجحودها،

البهائية،فىجلتاواضحًابالمعجزاتالإيمانسأرىأنىأظنكنت:فيقول...بمعجزة

فىبهاتكفرالبهائيةرأيتولكنىالمقتدر،القهارالخلأَقأنه:الرسولإلىينسبونفهم

هذا؟اقترفواوقدالجحود،منأخبثهوتأويلاًتأويلهامنأو،التشكيكمنصورة

هذاأجلمن،عدوهأقدامعلىذلفىوتهاويهمعبودهمعجزعلىصفيقًاسدلأليسدلوا

الإيقانفى-بقولهموسىمعجزاتيفسرالبهاءفترى،بالمعجزاتالبهائيةكفرت

أنههنامكرمنللبهاءماوأخبث،"المعرفةوبيضاءالمقدرةوثعبانالأمر"عصا:-78ص

يشعر،وقلبيتدبر،عقلوراءهليسالذىالنظريفققد،خلوبزاهبدهانمكرهيصبغ

نأبعضهمإلىيخيلالمعرفةإلىوالبيضاء،المقدرةإلىوالثعبان،رم!الاإلىالعصافإضافة

بحصرف.114-112صعيثىالمنعمعبدعثمانللدكرر/المحمديةبالنبوةالنبوةختمعقدة(1)

فىتعالىلقرلهتفِميرهعِند؟22لإعبىالخاصالمجلد-الثعراليىمتولىِمحمدالثيخلفضيلة،العراوىنفمير(2)

انشر:،(000ويجبوقبِقوْ!يجبهمْالئَةيَاتِيفَسَوْقَدِيئِعنْمُكِنوتذنَماوَنآا"ذينَيَأهُاة:45آقيالىئحدةسرة

التاريخ.أوالطبعةرقمذكردونمصر-اليومأخباردار
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السحرصدمةهىهذهالأنبياء،لمقام!اجلال،بالمعجزاتوتسامروحىإيمانرجلالبهاء

المعجزاتعنالحديثعن-منهايفيقأنبعد-سيبحثالقارئهذاأنغير،الأولى

فلاالبهاءقولفىالقوىالنبىموسىعنويبحثيجد،فلاموسىعلىبهااللّهمنالتى

ويقول،صولجانهبيدهوملكًا،البشريةالمعرفةشيوخمنشيخًامكانهيجدولكنه،يراه

وجففالبحر،فلق-تزعمهْاليهودكما-موسىأن!هب:الجرفادقانىالبهائيةداعية

وأن،الكبرىتايَالامنوغيرهاالبيضاء،اليدوأخرج،تسعىبحيةالعصاوبدلالنهر،

لو-تايَالاتلكفإن...أبرضاوشفىاكمفا،وأبرأميتا،أحيا-المجدله-المسيح

معجزاتعنويقولالجمهور"،منمعدودةنفوسغيريرهالم-الظاهرعلىصحت

ماأنيزعمثم"والهدايةالعلم:وبالبصر،والضلالةالجهل:بالعمىأراد:م!َععيسى

ىأ:يقولثم،الغامضةبالاستعاراتمُغفَفعيسىمعجزاتعنالإنجيلفىذكر

."الطبيعيةالنواميسعلىإلاروم"الاتجرىأنأبتتعالىاللّهسنة"إن-أيضًاالجرفادقانى

هذهلناذكرالذىإن:البهائىلهذانقولثم:بقولههذاعلىالوكيلالشيخويعقب

خبيثعمدعنهذايتجاهلالجرفادقانىولكن،القرآنفىوذكرها،اللههوالمعجزات

نإثم،القراَنفىاليهوداهَتسديهوديةدسيسةإلاهىماالمعجزاتهذهنْاليوحىالكفر؟

يعودولكفشأنها،فىارتيابهمدىعلىيدل"...صحتولو..."هب:قوله

الكبرىالأ!3"إن:الحججفى:فيقولالرياءمناّقشكفرهعلىيسبلأو،فيناقفنفسه

إنكارهمبسببتعالىاللّهفأهلكهموأنكروها،بها،كذبواثمالأنبياء،منالمعجزاتطلبوا

.(1)"وتكذيبهم

فىالبهائيونطعن"وإنما:متابغاعيشالمنعمعبدعثمان/ديقولثمومن

العصرلأتت؟صادقةالبهائيةالنبوةكانتولوبها،أحديطالبهملاحتى؟المعجزات

يكونحتىالمناسبةبالمعجزاتعصرهيأتىنبىكلكانكما،تناسبهبمعجزاتالحديث

.(2)"النبوةهذهصدقعلىدليلاَبمثلهاالإتيانعنالعجز

1521صالوكيلالرحمنعبدللأستاذ،وعقيدتهاتاريخها-البهائية(1) l- rعزاهاالتىوالنصوصيسير،بتصرت

ب!جارة،أولى.ط،031صو،201وص،37-36ص8البهيةالحججآكتابهفىتوجد،الجرفادقانىإلى

.م1925-ـه1343بمصرالبهائىالمركزىالروحانىالمحفل

145صعث!المنعمعبدعثمانللدكتور/،المحمديةبالنبوةالنبوةختمعقيدة(2)
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البهائية:ذيول

الخلاساإحدىزعمتهمافيدحفأيضئا،النبوةمزعملدحضىتتبعهالأزهرويواصل

رددوالتى-(1)الميلادية-الثمانيناتمنتصففىبمصربالقاهرةضبطهابمالتىالبهائية

الفتاحعبدالدكتور/نهضحيثالمعجزاتبشأنالبهائيةوافتراءاتمزاعمنفسرئيسها،

ء(2)"
نإ:فقالومفنذارادّا-آنذاكالإسلاميةالبحوثمجمعمساعدعامامين-بركه

ثمومن،القرآنيةللنصوصمنكرفمنكرها،الكريمالقراَنبنصوصثابتةالرسلمعجزات

زعيمتخبطعلىدليل،موسىالثهرسولعصاعن"بيكار"ذكرهوماكافرأ،ب!نكارهيكون

يعرفلمتأويل"التوراة"؟هىأنهاعلىللعصافتأويلهوقصورها،أفكارهووهنالبهائية

تفسرأنيجبوبالتالى،الكريمالقرآنلغةوهى،العربيةاللغةفىنظير،أوشبيهله

إلىذهبمنهمأحدًانسمعولم،العربيةاللغةفقهاءعندمعروفهوماوفقألفاظه

آخر.سماوىكتابأىأو،التوراةعلىالعصالفظإطلاق

عصابأنهاجميعهاتقطعالعصا،لهذه،الكريمبالقرآنوردتالتىالأوصافإنثم

وجل-عز-ربهسألهحينماموسىجوابكانفقد،زعمكماالتوراةوليست،مادية

عَلَيْهَاأَّكَوَتَأَياَصَعهِيَ!الَ...":قالأن،(17:)طهفولمىَ(اَيَكِنيِمَيِبَكْلِت!وَمَا

هوالإنسانعليهيتوكأمافهل،(18:)طهأُخْرَى(مَآرِبُفِيهَاَي!َويِمَنَغعَلَئبِهَاوَأَهُشّ

(1)

;T)

بيكار.حسينالصحفىبرئاسةم1985فبرايرمن23فى

وحصل،الريفبالأزهروالتحق،فالقاهرة،دميا!فيالثأةوكانت،فارسكوربمركزبركةالفتاحعد.دولد

ثم،للكليةاللهحبمحمود.دثيخةعهدفيم1956عامبالقاهرةالدينأصولكليةعنالعاليةالإجازةعلى

كليةمنم1962عامفيماجيرتمهيديثم،م1957عامالعربيةاللغةكليةمنالندري!تخصصعلىحصل

ماعلىالمختصةاللجتأمامكمحاضرةيلقىبحثبعملالكليةوكلفته،والفل!فةالععدةتخصصفيالدينأصول

الحليمعدالثيهخبينهممنكانأعفاءخمةمنالمكونةاللجنةعلىوألقاهبخهفكتوقتئذ،عليهقعارفهو

علىحصلثموالتقليد،،الأصالةبين"الكنديالبحثعنوانوكان،بدراناللهفتحبنمحفدوالثخمحمود،

فيالبحوثمجمعنثرهاوقد،م1970عام،الولايةفيونظريتهالترمذي،الحكيمرسالنهموضولحفيالدكنوراه

ماعذاأيخاثم،الدينأصولبكليةمدرسْاعُينثم،م1969عامبالكليةمعيايمالمناثةقبلعينقدوكان،جزئين

1عاممنللمجمععائاأميناثم،البحوثلمجمع AAVطالبْاالعالمبلدانمنكثيرإلىسافروقد،م1989حتىم

عامالمكرعةبمكةالإسلاميةالرابطةنظتهمؤتمرفيالبهائيةأضابيرتكثفمحاضرةالقىوقدومسؤولأ،وأستادأ

منكثربعدمعهشخصىحديثخلالمنالمعلوماتبهذهعلعتوقد،..آنذاكهناكيعملوكان،م1973

فيه.وباركعمرهفيأمدًالله!!العلميةللترجمةأهلاًليىنغهيرىوهومحاولة
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نأإذنيتصورفلابالعصا؟،أوبكتابغنمهعلىالراعىيهشوهل؟التوراةأوالعصا

بهذهالعصاوصفوقتعَ!ميَ!مموسىوأنخاصة،التوراةهىالعصاهذهتكون

للنبوةالإلهىالاصطفاءبدايةفىكانوانمابعد،اًّيبنصارقديكنلمالأوصاف

التوراةبأنالزعميمكنفكيف،"تسعى"حيةإلىفتحولتألقاهاأنهأضفنافإذا،والرسالة

التىكتلك،حقيقةحيةأنهاْيقطعمما"تسعى"،بأنهاالقرآنوصفهاحيةإلىتحولتقد

.متأوللتأويلإخضاعهايمكنولا،اللغةتعرفها

الصلاةأفضلنبيناوعلىعليه-عيسىاللّهرسوللمعجزاتتف!يرهلدحضينتقلثم

المعنوىالإحياءهو:المقصودأنوزعمه،اللهبإذنللموتىإحيائهفى-التسليم3وأز

تكنلملويستقيمقدالبهائىالتفسيرهذابأن:الغىبعدوالإرشاد،الضلالبعدبالهداية

ا!مهإبراءمنالأخرىالماديةالمعجزاتتعدادضمنواردة،اللّهبإذنالموتىإحياءآية

طيرأفيكونفيهينفخثمالطير،كهيئةعَوربميشكلهالذىالطينفىوالنفخ،والأبرص

بيوتهم.فىيدخرونومايأكلونبماوينبئهم،اللّهبإذن

الاكمهبإبراءإذنعلاقتهفماوالإرشاد،الهدايةهو:بالإحياءالمقصودكانفإذا

لِأكلبمابالإخبارالهدايةعلاقةوما؟اللهبإذنطيرأفيصيرالطينفىوالنفخوالأبرص

المقصودكانإذاإلااللهمواحد،سياقفىمعهايردحتى،بيوتهمفىيدخرونوماالناس

المعجزاتبقيةمعسردهفىفائدةهناكيكنلم!الا،للأمواتالحقيقىالإحياءهو

والإرشاد)1(.والهدايةالرسالةبيانمنآخرموضعفىتُذكرأنىلو"الاوكان،الأخرى

البهاء:نبوةبطلانأدلة

عثمانالدكتور/فيقول،للنبوةالبهاءزعمدحضفى-مباشرة-الأزهريشرعوهنا

إليهممرسلأكانولو،قومهبلسانيبعثرسولكلأنالمعروفمن:عيشالمنعمعبد

يبلغونهاالذينودعاتهاأنصارهاويكونونالدعوةيتلقىمنأولهملا!نهم؟غيرهم!الى

وكفاستدراجهآبيكار"،البهائيةزعم"مع:كقابمننفلاً،011المددالعالمية"المسلمون"جريدة:تنظر(1)

مصر-الحديثةالتجاريةالمطبعة،أولىط،68-66صالحميدعبدمحمودللمهندس،،أمرهوفضحخططه

!هميدنالمعجزاتوكذا،اللامعليهموسسيدنالمعجزاتبيكارتأويل47-46صالكتابهذابينوقد،1987

.rr،27صللقراَنوتأوبله،51صمحائهج!امحمدسيدناومعجزات،05-49صجى
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لاتركىأوفارسىبلسانالبهاءكتبتكونأنذلكعلىبناءينبغىكانوقد،غيرهم

.(1)فيهمبعثمنيفهمهلاعربىبلسان

ادعائهبطلانيظهربماالا"قدس"،دةكتابعلىتعليقكلعنيغنىوقد:فضيلتهيقولثم

العامة:روحهعلىتدلقليلةسطورفىالكتابعهذانصوبعضنستعرضأنإِلهئاوحئا

."...الأياتمنزلللهتسعركعاتالصلاةعليكمكتب"قد:-صلاتهمفىفيقول-أ

-المقدسالمقامالأقدسشطرىوجوهكمفولواالصلاةأردتم"إذا:قبلتهموفى-ب

.نصوصمنوردماإلخ"...الأعلىالملأمطافجعلهالذى-عكاأى

هذاأنارعاءبطلانيظهربماعليهاتعليقكلعنبنفسهاالنصوصهذهتغنىوقد

المعانى،لتلكأدائهجهةمنأوالمعانىمنتضمنهماجهةمنسواء،إلهىوحىالكتاب

العبادةفرائضمن-"سدق!الاةدأى-الكتابهذاعليهيحتوىفيمانظرنانحنوإذا

إلهىوحىأنهعلىدليلاًذلكمنشىءفىنجدلافإننا،والتشريعيةالا"خلاقيةوالحدود

.(2)الإسلامحتىالأديانمنسبقهماكلينسخأنلهيحق

توضحكتبهمفىالبهائيونذكرهاواقعةقبلُالوكيلالرحمنعبدقمالشيخوقد

أسلمنت-بهائىمؤرخ"يقول:الوكيلالشيخفيقول،النبوةمجالسعنالبهاءابتعاد

بعدإلالهما،يؤذنفلمالبهاء،مقابلةكبيروقائدهوطلبعكاحاكمإن:-14ص

يشربالموأنهماالبهاء،محضرمناًّدجتأثرأقدوصاحبهالحاكمأنيذكرثمجهيد،جهد

علىوضعاهاوثمتالبهاء،منالطلبتكراربعدإيلألهماقدمتالتى-كذا-"الشيشة"

."وخشوعخضوعفىصدريهماعلىوأيديهماوجلساجانئا،نحياهاثمشفتيهما،

إيمانَايؤمنبذكرهالبهائيونيعتزالذىهذايقرأمنوكل:الوكيلالشيخويعلق

لاوالإرهابالإذلاليسودهالذى،المتعجرفالمتغطرسالمجلسهذامثلبأنصادقًا

.(3)النبوةمجالسإلىأبدًاينتسب

.146صالمحمديةبالنبوةالنبرةختمعقيدة(1)

.loo-147صالمحمديةبالنبرةالنبوةختمعقيدة:يراجع(2)

1صوعقيدتهاتاريخها:البهائية(3) f f.

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


العشرين(القرنمنالثانيالنصف)فيالمنحرفةالفكريةالتياراتعلىالردفيالأزهرجهود

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!بم!!

:فيقولبهتنبأفيماوابنهالبهاءكذب:أيضاالوكيلالشيخيذكرثم

فيماصدقهماإثباتبغيةالبهاء،ولعبدللبهاء،بعفالنبوءاتالبهائية"افترت

اكثرالنبوءةهذهعلىَّرموقدالبهاء،عبدبهاتنبأنبوءةأهمالاَنعليكوسنعرض،زعماه

البهائيينأن-163عالبهاءعبدمكاتيب-البهاءعبدأقسم،(1)افاعخمسينمن

سيكونونوأنهمكلها،بالكائناتأرواحهموتحيط،الكبرىالأممفىالطيبةنواياهمستؤثر

.الا"نام"بينالأنواروأمراء،السلاملجيوشوقوادًا،الملكوتأقاليمفىملوكًا

:اْخرىمرةالوكيلالشيخويعلق

دنياهايزلزلرعبفىإماتعيشزالتماالبهائيةإنهذا؟منأثارةتحققتفهل

المعئد،ظهرهامنالمستعمرينبغاة-راضية-تمكنمطيةوإما،الحقبهايفتكأنمخافة

التناحر،إلاالأممهذهبينوهل؟الكبرى3الأكلفىالطيبةالبهائييننواياتأثيرأينثم

البهائيين؟أرواحبهاأحاطتالتىالكائناتنيْاوبأحقاد؟وأحقادببغىبغىواصطدام

.!الغرور!الخيالمنشطحاتسوىالكذبلافتراء؟التحرفيبغىمنتكلفلادعاوى

البهائيةانتشارمعسيتمالعامالصلحوبأن،البهائيةفىأمريكابدخولالبهاءعبدتنبأكما

.(2)؟فأينم1962سنةفىالاَنونحن،-024صالجديدوالعصراللهبهاء-م1957سنة

:قالحيثحجازىاللهعوضالدكتور/أستاذنافضيلةبقولوأختم

كذب:اْنبياءأنهممن!هم!ممحمدسيدناوفاةمنذبعفالناسيدعيهفما..."

البهائى)3(.على"حسيندميرزادعوىمثلوذلك،اللّهعلىوافتراءمحف،

و"الباب"دحفادعاءوهىوأخطرأعظمخطوةإلىالشريفرهز"الاينتقلوهنا

...التاليةالصفحاتفىوذلك...للألوهية"البهاء((،

.م1962عامذلككان(1)

(Y)النقد،يزانفىالبهائية:أيفئاويراجع،182صالوكيلالرحمنعبدللأستاذ،وعقيدتهاتاريخها:البهائية

!باركدكور/بينكذلكالبهاء،تنبؤاتكذبمنطرفاذكرحيث114-112صشاهينعلىعلىللدكتور/

:للنبوةالبهاءوكذاالبابمنكلادعاءبطلانمنهما"الإسلاموموقف"والبهائية"البايةرسالتهفىحسينحن

49rص:يراجع o 1-r،الرمالة.من564-561وص

.ط،071-061صحجازىاللهعوضالدكضور/الأستاذلفضيلة،الإ!لاميةالمقيدةفىدراسات:ينظر(3)

.م1992-ـه1413بالقاهرةبالأزهرالمحمديةالطباعةدار،أولى
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الخامسة*السألة*

للألوهية،/البهاء،ومم،/الباباوعاءبطلانيكشفزهرالز

منوخلووالتعقلالفكرمنسكراتفييكونواحين،تحتهبمنبعضهميستخف

مصر،فرعونمعحدثكما،!!الألوهيةفيهفيعتقدوا،الممحيحةوالثقافةالمستقيمالتدين

.والبهاءالبابوقبله،أغاخانالحديثالعصروفي،الخرميوبابك

إلىفتدلف،والبهائيةالبابيةلمرهاتتفنيدهامواصلةالشريفالأزهركتائبوتمضى

للألوهية.منهماكلمؤسسدحفادعاء

الشورىكمالالسيدللأستاذوحقيقتها"،البهائية"أصلمقالهارهز"الامجلةفتنشر

:فيقول"للبهاء"،البهائيةثم"للباب"،البابيةتأليهفيهيذكر

وهو،للبهائيينالدينىالمعبودهو"الله"بهاءنفسهسمىالذىالمازندرانىعلىحسين

كما،"الأبهىالبهىربنا"بسم:يقولونحيثوأعمالهمكتبهمفواتحفىيعنونهالذى

ربنا"بسمعنهويقولون"!الباببالملقبالشيرازى!محمد!علىسلفهيؤلهونكانوا

كانتكماالمازندرانى"،على"حسينالبهاءتأليهعلىقائمةفالبهائية،"الأعلىالعلى

تعبيرهم:حذعلىأو،الشيرازىمحمدعلى"الباب"شيخهتأليهعلىقائمةالبابية

البهاء")؟(.فىاللّه"ظهورو،"البابفىاللّه"ظهور

قائلأ:-اللهرحمه-الخطيبالدينمحبالأستاذويكمل

التىوصفاتهبأسمائهمطلقوجودللهليسأنه:أساسعلىقامتنحلةفالبهائية

تعالىوجودهإنبل-عدصتجلأامحمدخاتمهمسيماولا-أنبيائهكتبفىنفسهبهاوصف

ببهاءلقبوهالذىالأبهىبمظهرهليبشروا-بزعمهم-جاءواالذينأمرهمظاهرإلىمفتقر

تنبأتالذىالأعلىالمشرعوهوكلها،الدياناتبهبشرتالذىالر!تهواللّهفبهاء،اللّه

كانتوغيرهاالدياناتهذهوكل،والإسلاموالمسيحيةواليهوديةوالبرهميةالبوذيةبظهوره

للأمتاذ،وحقيقها،البهائه"أصلمقال،001ص،م1953-ـه1373منة25المجلدالأزهرمجلة:تنظر(1)

.،الخمسينات،فىالعقارىالشهرمامور،الررىكمالاليد
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منبهاالمتصففهو،اللّهصفاتمظهرهووالبهاء،لظهورهمقدمات-وزعمهمبزعمه-

.(1)"...الثهدونمنفاعلهافهو،النّهأفعالمصدروهو،اللّهدون

:فيقولأنفسهمالبهائيينحديثخلالمنهذاكلامهالدينمحبالأستاذويؤكد

كتابهمن56-54صفى-الجرفادقانىالفضائلأبوالاكبر-البهائيةداعيةيقول

معاشر"نحن:"م0190هـ-1318بالقاهرةالموسوعاتبمطبعةالمطبوع"البهية"الدرر

أسمائهجميعمظاهربالحقيقةهم،وحيهومهابط،اللهأمرمظاهربأننعتقدالبهائيةالأمة

الرتبةفىتعالىالنهصفاتمنصفةتظهرلا،وبيناتهآياتهشموسومطالع،وصفاته

يعقلولا،بهمإلاوالجماليةالجلاليةالنعوتمننعتإثباتيمكنولا،منهمإلاالأولية

الإلهيةالذاتلأن"إليهم،؟إلاالذاتإلىالأفعالنسبةفىوالإشاراتالضمائرإرجاع

النعوتعنمنزهبحقيقتها،الا"وصافعنمتعالذاتها،فىغيبالربانيةوالحقيقة

بهاتحيطولا،الضمائرتحويهاولا،الأفهامإليهاتبلخولا،العقولتدركهالابكينونتها،

.(2)"...باسمتسمىولا،بوصفتوصففلا،المدارك

ميرزا"البهاء"بألوهيةتعتقدالبهائية"أصبحت:البهىمحمدالدكتور/يقولولذا

فىالإلهىالجزءبحلولالغلاةالشيعةبعففرقتعتقدمانحوعلى،نورىعلىحسين

.(3)"...الإمام

"تؤكد:فيقولللألوهيةالبهائيةرُّوصتموضخاالوكيلالرحمنعبدالأستاذويضيف

إلاوجودهيتحققلااللّهأنبزعمهاالإنسانىللوجودالإلهىالوجودبتبعيةإيمانهاالبهائية

ذلكغيرشىءاللّهأنيزعمومن،وقيوميتهاللهوجوديتحققبه؟بشرىهيكلفىمعينا

مقصورةموهومةحقيقة:-البهاءعبدمكاتيب22.عالبهاءيؤكدكما-عبدفقد؟وعبده

.(4)"الإنسانعالمفىالوجداندون،الأوهاممنضربًا،مردودةمخلوقة،الأذهانفى

بقوله:وداحضاناقدًاالخطيبالدينمحبالأستاذتعليقيأتىوهنا

96ص،م4951-ـه1374منة26المجلدالأزهرمجلة:تظر(1) o،الخطيب.الدينمحبللأستاذ،""البهائيةمقال

.VA.-779ص،م1954-ـه1374سنة26المجلد:الأزهرمجلة(2)

.387صالبهىمحمدللدكتور/،الغربىبالاستعماروصلتهالحديثالاسلامىالفكر:ينظر(3)
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العليا،بأوصافهنفسهووصف،الحسنىبأسمائهنفسهسمىالذىهواللهولكن

منه؟بهأعلمهموهل،نفسهعنبهأخبرفيمااللهيكذبواأنبالبهائيةالقحةتبلغفكيف

وقدرتهاللّهوعزةاللّهعلموان،معدوماللهإن:يقولواأنيريدونأنهمهىالحقيقة

ربهم،أنهلهمزعمالذىالخبيثالمحتالسخيفهم.وهو،أمرهمظهرصفاتهىومشيئته

أفعالهليستاللّهأفعالحتىبل،وصفاتهاللّهلأسماءتعرضوبلا،مواربةبلافليقولوها

بهاؤهمكانفأين،الأبهىبهاءهمبهيعنونالذىأمرهمظهرأفعالهىدرانما،بزعمهم

هذهودفع،ذلكمغعفهلا؟(1)لنفسهوانتحلهوحيهكتابأخوهمنهسرقعندماالأبهى

سبقتهمقدتعالىاللّهصفاتإنكارإنهلك؟،أنإلىصدرهفىتحربقيتالتىالحرقة

فىالعقيدةهذهوسموادعاتهذلكفأعلن،العبيدىالحاكمأيامفىالإسماعيليةإليه

فيكونوهفا،حينئذيكون؟صفاتبغيراللّهيكونلمالأنهالتوحيد"؟"عقيدة:كتبهم

الهراء")2(.هذافىللبهاءسلفوهورئا،الحاكم

:يقولإذالبهىالدكتور/ذلكيؤكدثمومن

.(3)"والفلسفيةالدينيةالثقافاتمنعجيبمزيج"البهائية

قائلأ:الوكيلالرحمنعبدالأستاذويوجِّه

قولهفىالكريمالقرآنمن،اليقينإلىهاديًاالحقنورلناِىلجتيِملظملاالتيههذاوفى

ووصفبالنفىوصف،(11:)النورىو!ُريِصَبْلاالسثَمِيعَُوُهوٌءْيشِهِلْثِمَكَسْيَل!:سبحانه

ونفىمفضَلبإثباتتعالىاللّهصفاتفىجاءأنهيجدالحكيمالذكريتدبرومن،بالإثبات

ووحدةبالحلولالقائلينمنالعجلوَعَبَدُ،المعطلةبهيديننقيفماعلى،مجمل

شىء،كلأئَهواأنفكان؟اًئيشعنهينفوافلمالإثباتفىالآخرونأسرففقدالوجود،

الرَّحْمَنفوَوَالشَّهَادَةِِبْيَغْلاعَالِمُهُوَإِلاََّهَلِإلاائَذِيُهَّللافوَ!:سبحانهقولهتدبرثم

الْجَبَّارُريِزَعْلاُنِمْيَهُمْلاالْمُؤْمِنُمالَّسلاالْقُدّوسُُكِلَمْلافوَإِلآََهَلِإلايِذَّلاهَّللاهُوَبمميِحَّرلا

ونسبوه"الإيقان،فىكُتبممابعفئاصقواالبهاء،شقيقأزلصبحيحىأتباعأن:البهاءعبدعباسذكرحيث(1)

سنة26المجلدالأزهرمجلة:تنظر...البهاءكتبهمما"الإيقان"غيرفىفعلواوكذا،أزلصبحيحيىإلى

الخطيب.الدينمحبللأستاذ،"البهائية"مقالمنVVVص،م1954-ـه1374

.780ص،م1954-ـه1374سنة26المجلدالأزهرمجلة(2)

.387ص،البهىمحمدللدكتور/،الغربىبالاستعماروصلتهالحديثالإسلامىالفكر(3)
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الْحُسْنَئالأَدممَاءُةَلالْمُصَؤِرئِراَبْلاقِلاَخْلاُهَّللاهُوَبمَنوكِرْشُياَّمَعِهَّللاسُبْحَانَالمُتَكَبِّرُ

إلهىاسموكل،(23،24)الحر:(الْحَكِيمُالْعَزِيزَُوُهَوِضْرَألاَوالسمَوَاتِيِفاَمةَلُحِّبَسي

:هّللابهتناوالأَ،جليلةإلهيةصفةعلىودلالتهالجليلمعناهلهالأسماءهذهمنجليل

هذاعنوالقلبالعينإغماضإلىيدعوناالذىفما،معنىلهليسبمانفسهيسمىبأنه

.(1)إ؟فجرهالسحيقالأبداغتالليلدياجيرفىلنخبط؟الإلهىالنور

:"البهائية"عندبدنإلى"الإلهية"الحقيقةحاجة

للألوهيةتص!رهافىالبهائيةوضلالزيفعناللثامإماطتهالوكيلالشيخويواعل

:فيقول

فىالتعطيليعقللاأنهزعمتكما،بحتمجرد:شأنهجلالثهأنالبهائيةزعمت

الأبدانباَليةإلاعنهافعلهايصدرلاالمجرداتوأن،المجرداتعنالأفعالصدور

اللّهعنقالتولهذا-للجرفادقانى،"الحججدةكتابمنبعدهاوما26ع-العنصرية

يسمعونهولايبصرونهلاالناس"إن:902عالجديدوالعصراللهبهاء-سبحانه

وقالت،"بشريةبلغةمعهموتكلم،مرئىهيكلفىلهمتجلىإذاإلايعرفونهولا،باَذانهم

الهيكلفىتجليهعنعبارةالأزلىوالأبالجنود،ربمجىبأناللّهبهاء"أخبرنا:أيضًا

إلايعملأنيستطيعلاإنه:سبحانهاللّهعنوقالت،،عيسىهيكلفىتجلىكماالبشرى

بداية.لهايعرفلاجمالهمظاهرلأن؟بدنعنيخللموأنه،بدنفىحالوهو

وكاشفَا:ومجيبَامتسائلأالوكيلالشيخويضيف

.؟الإلهيةالحقيقةتتجسدمتى

الإلهيةللحقيقةليس"أنه-901!للجرفادقانىالرسائلمجموعة-البهائيةتزعم

هيكلفىوقبولأاستعدادَارأتكلمافإنها،بشرىجسدفىلتتعيق؟مخصوصميعاد

ماسجْالاو،الوجوديةالحقائقهذهعليهفيماللإلهيدلاولكنهـ،.ْافيه"تجسدت:بشرى

.!هكذا!وجدهاقدفهو،وقبولاستعدادمنالبشرية

.inn-187صالوكيلالرحمنعبدللأستاذ/،وعقدتهاتاريخهاتالبهائية(1)

http://www.al-maktabeh.com



العشرين(القرنمنالثانيالنصف)فيالمنحرفةالفكريةالتياراتعلىالردفيالأزهرجهود

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!417!!

.I-غيبوهى-الإلهيةالحقيقةكانتواذا:مفندًاأيضاالوكيلالشيخويتابع

القيوداْسيرةوهى-استطاعتفكيف،وهيمنةوجلالأوقدرةعلفانفسهاتمنحأنتستطع

ويحىويرزقيخلقبهاالتى،الصفاتهذهكلالبشرىالجسدتمنحأن-البشرية

القدرةالجسدهذامنحاستطاعتفكيفبكماءعجماء-مجردوهى-كانتإذا!؟ويميت

الذىبأناللّهعلىلحكمإنهألافيه؟!والإحسانالبيانفنونفىوالتصرف،الكلامعلى

.الفناءيمحقهبدنهتيقَألخووقدرتهوجودهيعطيه

فلماذاجسد،فىالتعيّنمنالإلهيةللحقيقةولابدكانإذا:أخرىمرةأسألثم

،المنونوحشرجات،المرضمكابدةوتسام،لحظةكلفيهالعذابينسفهافانيًاجسدًاتختار

الدوامسرمدىالبقاء،أبدىأزليًّاجسذالهاتخلقلملماذا؟المراتمنالألوفألوف

الجوعمنوتستريحدائمًا،بالحياةوتنعمدائمًا،وتعلمدائمَا،تتكلمأنلتستطيعوالخلود؟

إلهالبهائيةبهتؤمنالذىالإلهن!اللماذا؟؟لماذا؟لحظةكلفىيغافلهاالذىوالموتوالمرض

-جبزامجبورهووإنما،يخلقولايختار،ولا،اَئيشيريدلامقهور،مكبوتعاجز

عاجزإلهمنلهيا،الباليةالأجسادهذهمثلفىيحلأنعلى-إرادةكلفيهيقمع

والظمأالجوعيغالبأنيملكلاهوثم،والأرضالسمواتمالكاْنهيزعمون،مسكين

.!!يركلهكانالذى(1)مْدَفلاَمَدَقيغلبأو،والشهوات

علىيحقدإنسانًامنهجعلا،جليللكلوحسده،عظيمكلعلىالبهاءحقدإن

اللهيصفحسدهوأوارحقدهغليلعنتنفيسًافمضى،اللهلجلالحدهبهويفتك،اللّه

لا؟للبشريةالبهائيةصنعتماذا،الثهصفاتبأجلنفسهويصفالعبيد،صفاتبأرذل

والقهر،القمعمنإرادتهتعولإلهًاالبشرجنسإلىبأوهامهاضمتأنهاسوىشىء

لامسخا،الممكناتإلىضمتأنهاسوىتصنعلم،والرحمةالعطفظالميهويستجدى

نْافىخاب"ممكنَا"كانأم"ممكنًا"،يكونأنعلىَرِهُق"واجبًا"أكان؟نفسههويدرى

يتراءى،اَمزقعبدًاالأذلاءالعبيدقافلةإلىضمتأنهاسوىتصنعلم!؟،اًبجاو"يصير

.(2)وملهاةسخرةمفيتخذوانْاسادتهأرادكلما،وعملاقرببأنه

عى.الفهمثعلي:ٌمْدَفرجل(1)

194-193صوالصهيونيةبالباطةوصلتهاوعقيدتهاتاريخها:البهائية(2)
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حيثأخرىخطوةللبهاءالبهائيةلتأليهدحضهطريقعلىالوكيلالشيخيخطوئم

يقول:

:حالانالبهائيةعندالإلهيةللحقيقة

التعين.حال-ب.الصرفالتجردحال-أ

عبادةتجوزلابأنهالبهائيةحكمتوقد،بشرىهيكلفىيكونإنماالأعظموتعينها

وأ،وهمإلىبعبادتناتوجهناوإلا،بشرىجسمفىمتعينةوهىإلا،الإلهيةالحقيقة

فىالتوجهإلالنا"ليس:-189صالبهاءعبدمكاتيب-البهاءيقول،ذهنىتصؤُر

نعبدوألأالمشهود،والمطلعالموعود،والمظهرالمعهود،المركزذلك.إلىالشؤونجميع

فىالإلهيةالحقيقةعبادةأنالبهائيةزعمتلقد،"الأذهانفىمقصورةموهومةحقيقة

الحقيقةفعادتبعيد،زمنمنالبهاءهلكوقد،معدومأو،لموهومعبادةالتجريدمرتبة

علىالاَنحتىالبهائيةظلتفكيف،!إتجردهاحالإلىفيهمتعينةكانتالتىالإلهية

قالت-كما-تعبدإذنفهى،كذلككانإنمجردًا؟روحًاباعتبارهأتعبدهالبهاء؟!عبادة

الأمرينفأىجيفةعبدتفقدكذلككانإن؟عفنةجثةباعتبارهتعبدهأم،!إوعدمًاوهما

.(1)؟راتخت

تقهرأنإلاسبحانهاللّهويأبى:قائلأوالتفنيدالدحضفىالوكيلالشيخويزيد

مناللهيجعلوهكذا،أفاكبأنهيدمغهمابيدهفيخط-البهاءأى-ىعَّدلاذلكقدرته

المهيمن:القهارأنهعلىتدلمعجزةعليهاالناسفطرالتىفطرته

الاختصارأرادكلماكان"إنه:49عفى،"الإيقانكتابهيكتبوهوالبهاءيقول-أ

علىيهيمنفكيف،قلمهعلىيهيمنأنيستطِيعلاالرفيكانوإذايده"منالقلمزماميفلت

،(24:)1!نفال(000ِهِبْلَقَوِءْرَمْلاَنْيَبيحوذَهَّللاأَنَّاوفَلْعاَو!:يقولشأنهجلواللهالخلق

الأعظم.سلطانهاهووهذا،الربوبيةهىهذه

صدفةوقعتعينه"أن:128ص"الإيقان"كتابهفىنفسهإلىالبهاءوينسب-ب

197صوالصهونيةبالباطيةوصلتهاوعقيدتهاتاريخها:البهائية(1)
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المنكر،ذلكعلىفيهماتععيناهولم،قبلمنمرتينترأهقدكتابفىأنكرهأمرعلى

الخبيروالعليم،،الكتببعضفىوردعماسألوهمنسيجيب،والمعرفةالاطلاعبعدوأنه

يزعممنعلىتحكمفبماذا!!تكونأنقبلالخبيرالعليمبهافهو،صدفةالأشياءيعلملا

قراءتهوبعد،صدفةإلافيهينكرهمايرىفلاكتابَايقراْهوئم؟الملكوترباْنه

(1)ا."
مريى.

:-بعدالأزهرمجلةنشرتهفيما-قبلُوجدى)2(فريدمحمدالا"سشاذقالولذا

الأنراد؟بعضفىيظهرقدوعرجلوأنه،الكائناتجميعهواللّهبأنالقول000"

دفعهعلىلأحدقبللاماالداحضالنقدمنعليهيردالرشاد،سبيلإلىالناسليهدى

.(3)!الكلاميةبالوسائل

فبلهومن!البهاء"،تأليههافىالبهائيةضلالواضحسفورفىظهروبذا

اعترافهمعدممتوقعًايكونفحينئذ،نفسههًلأهوبلبشرأ،أئَهواقدكانوااذاههل،"بابلا"

الذىوهو-الإلهدامماالدنيا،هذهوراءنارولاجنةلاوكذانشر،أوحشرولاببعث

.اًبيغوليسومشهودًاحاضزاأمامهمموجودًا-تصوركلفوقيكونأنيجب

."الآخرة"أمورفىمزاعمهموتفنيدلتقويضالثريفالأزهرينتقلوهنا

*،*+;;;ء،*ء،*

.245صوالصهبونيةبالباطنيةوصلنهاوعفيدتهاتاريخها:البهائية(1)

انتقلثمبها،محافظوكيلأبوهوكان"دميا!"فىزمنْاوأقامبها،ولأم1878-ـه1140عامالإسكندريةفىولد(2)

جريدةمنكروأصدر،الأوتافبديوانوعملالقاهرةوسكنالحياة،،آمجلةبهافأصدرالويسإلىمعه

المذهبأطلالعلى-ب،العلمعصرفىالإسلام-أ:مؤلفاتهومن،والتأليفالمطالعةعلىوعكف،وكتاب

.6/329الأعلام:يراجع،م1954عامتوفى،المادى

فىوالهائية"الباية:هـبعنوان5014!ئعبانلعددالأرهرمجلةهديةبحوثضمن،البهائيةالديانةفىنظرة(3)

ادعاءبطلانلبيانموجهةكانت-كلهاتكنلمإن-الأزهريةالردودكثرانبالذكروجدير،115ص"الميزان

البهافيةوأن"الباب،،على:رذاتهالوقتفىهوالبهاءعلىالرذأنارتاتفلعلها،الباب"،دون،للألوهيةالبهاء

.تحاولتزالومااكثرشاعتالتىهى
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دسة*الساالطلة*

!أمورالآخرة،والبهائيهَإِنكارالباب!يهَويدحضيكضفزهراللا

تعاليممناًّمهمجزءًا"إن:البابيةعن-هّللا-رحمهزيادةمحمدمحمودالأستاذ/يقول

ظهور:يقولكماالقيامةفمعنىوالنار،والجنةالجزاء،ويومالقيامةبتفسيرخاصالباب

.(1)،000ديخهفىوالدخولدعوتهىاعلان،البابأمرظهوروهو،الحقيقةلشمسجديد

البهائية:عنقالحين(2)حسينالخضرمحمدالشيخواكمل

القيامةويومالجزاء،يومويفسرونوالنار،بالجنةولابالبعثالبهائيونيؤمن!لا

:الجديد،والعصرالله"بهاءكتابفىقال،،الله"بهاءبالملقبعلىحسينميرزابمجىء

مجىءأنإلاالجزاء،يومعنعبارةإلهىمظهركلمجىءيكونالبهائيةللتفاسير"وطبفا

.(3)"اهيفنعيشالتىالدنيويةللدورةالأعظمالجزاءيومهوالثهبهاءالأعظمالمظهر

الميرزاتفسيربأنيعترفون"والبهائيون:الوكيلالرحمنعبدالشيخيقولثمومن

"الباب")4(.تفسيرعينهوةرخَالالأمورعلىحسين

تعتقدهالذىبالمعنى"والقيامة:فيهقالالجرفادقانىالبهائيةلداعيةاًّصنقو!شو

.8الطبيعيةللنواميسمخالفهوإذ؟معقولغيرأمرالأمموتنتظره

الذىوهو،الطبيعيةبالنواميسعلمًاالجرفادقانىأحاطهل"ترى:قائلأويعلق

الأصمجحودهافىالماديةالفدسفةعينهىالبهائيةإنالأساطير؟ويؤلهالخرافةيعبدعاش

.99ص،ريادةمحمدمحمودللأشاذ/،الثانىالقم-الاسلاميةالفرقتاريخ(1)

عاممصرإلىرحلثمم1887-ـه1307عامبتون!الزيتونةبجامعوالتحقتون!،بجنوبنفطةبمدينةولد(2)

بجماعةعضؤاتعنه-أ:فهاكبيرةعلميةبمؤساتعضؤانيُعو،م؟932عامجنيتهاعلىوحصل،م0192

آخرحتىالعلمىلاطهيمارسوظل،م1952عامالأرهرشيخةوتولته-ب،م0195عامبالأزهرالعلماءكبار

علىللأمتاذالأزهر،شيخة:ترجمتهقنظر،\Sonفبراير-ـه؟377رجبفىقوفىحيثحياتهلحظات

.162-147ص/2عبدالعطيم

(r)هـ،5014ئعبانلمددالأزهرمجلةهديةضمنوهو،م1972البحوثمجمع.ط،31صالبهائيةأوالبابية

.37ص

.254ص،الركيلالرحهنعبدللأستاذوعقدتها،تاريخها-البهائية:يخظر(4)
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الماديةالفلسفةأنغيرالوجود،وفى،اللهفىعقيدتهابنتالخربةأطلالهاوعلى،الغليظ

تبتليه،الذىالإيمانمنرقيقشففىفتراءتالبهائيةأماالكفر،فىصريحةكانت

تأويلاَبالآخرةالمتعلقةالقرآنآياتتؤولالبهائيةن"الالأحقاد؟وعمايةالكفر،سوءفتجده

ومفهومها)1(.دلالتهامنكلمةوكل،معناهمنلفظكليجرد

لأمورالاَخرةكتبهمفىالبهائيينتاويلاتمنساقهبماهذاكلامهالوكيلالشيخوأكَد

نعيمها،ووالجنة،الثهورؤية،الأعمالوصحف،والحسابوالقيامة،الصورنفخ:من

بقوله:ويعقب...(2)والملائكةوعذابهاوالنار

والجنةوالحسابالبعثعنالقرآنفىوردلماالأصمجحودهافىالبهائيةنرىوهكذا

حقيقتهافىهىالتىالخرقاء،التأويلاتبهذهالأصمالجحودهذاتقئعأنهاغيروالنار،

التأويلاتتلكبعدتقولثم،الحقائقوأجلىوأحكمبأوضحللجحودصورأخبث

الخاصةالسائدةالأفكارمنهذاغير"أما:29صالجديدوالعصراللهبهاء-الكافرة

.(3)"ىمهوفاختراعوأمثالهاالماديةوالناروبالجنةالمادىالجسمبقيام

الدنيافىبقىما،البهائيةتصورهكماةرخَالاأمركانولو:-اللهرحمه-يعلقثم

عملإلىتدفعهاإرادةالنفسفىبقيتوما،يتقيهأويخشاهأواللهيحبواحدإنسان

.(4)إ!شهوةكلدنمنوتدبئ،شركلتيهتسلكالغرائزولاندفعت،الصالحات

الخلقىالجزاءمعضلةيحلوأنعليهموكان:قائلاًحبي!شالدسوقىطه/دويضيف

الآخراليوماْنكرواقدكانواواذاوالجزاء،بالبعثالقائلينعندلهامريحًاحلاًّتجدالتى

الفضيلةعملتبريريستطيعوالنفإنهم،المتدينونيعقلهكماوعقابثوابمنفيهوما

.(فيها)ْوالانغماسالرذيلةمنوالتحذيرإليها،والدفعالخئرةالأعمالومباشرة

البهالْيةالخليةزعيمعلىردةبصددوهو-المطعنىالعظيمعبدالدكتور/ويختم

...البهائيةالخليةهذهزعيمنسألإننا:قائلأ-"الثمانينات"منتصفمصرفىالمضبوطة

.257-254صالابق:يراجع(3).ي!يربتصرف253صالابق(1)

.260صالابق(4).258صالابق(3)

.47صحبث!الدسوقىطهللدكتور/،وغاياتوسائلالبهائية:يظر(5)
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رموز،مجردبأنهاالقرآنفىالمذكورةالكبرىالقيامةوصفإن:لهقالالذىمن

غريبةمعاناللغةتحميلاْما؟والمستقبلالمرسلبينمدلولاتهاتكونأناللغةفىوالأصل

اعتمادَا؟السلامعليه"جبريل"ب!نكارهوهووواقغا،وتاريخًاودينًاعرفَااللغةتأباهمافهذا

وراءماينكرونوغيرهمكالعلماذِشوالماجنونتمامًا،ماجنأنهيؤكد،يرهلمأنهعلى

.(1)"يؤمنونلابههمشىءعنيتحدثواأنحقهممنفليع!الميتافيزيقا،أوالطبيعة

سلطتقدللبهائيةالجاحدةالتأويلاتهذهن!ف؟عليهيدلأثرأيتركالمجرمولأن

عقائدعلىالقضاءمنهاهدفواالتىالباطنيةفرقةتأويلاتوهىبأصلهاتصلهاقويةأشعة

أمرهم.وافتضح،مساعيهموخابت،الإسلام

فىالأساسهىالتىوالباطنيةالبهائيةبينالصلةليبينالمسير،الأزهريواصلوهنا

التالية.الصفحاتفىوذلك...ل!نكارالمفضىالتأويل

ث؟++"أل،ري

الحميدعبدمحمودللمهندس،8،بيكارالبهائيةزعبممع:كنابمننقلاْ،112العددالعالمية"الملمون"جريدة(1)

رسالته:فىحينحنمباركالدكور/رذكذلك،م1987مصر-الحديثةالتجاريةالمطبعة،أولىط،153ص

،359-357صيراجع،ةرخَالاأمورفىالبهائيةمزاعمعلىمنهما"الإسلاموموقفوالبهائية،البابية

.590-584وص
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السابعهَ*السألة*

(1)ةي!نطوابىالبهائيةبينالعلاقهَ

يفضىوالذىةرخَالالأموروالبهائيةالبابيةلتأويلبيانهمنالشريفالأزهروينطلق

الباطنية.وبينبينهماالقويةالعلاقةعنكشفهإلىإنكارها،إلى

كان،الشيرازىمحمدعلىالمذهبهذامنشئإن:زهرةأبومحمدالشيخفيقول

المذهبفىمنحرفةاَراءوبينبينهوجمع،المذهبهذاحدودتجاوزولكنهعضرئا،اثنا

.(2)الإسماعيلى

الحديثةالفرقمنوالبهائية"والبابية:قائلاًزيادةمحمدمحمود/الشيخذلكويظاهر

بتعاليموقالالمنتظرالمهدىأنهالبابادعىفقد،قديمةأصولهاولكنزمنها،باعتبار

سياسية،وترعاتفلسفيةوآراءونحلدياناتمنتغذتولائدها،منوليدةفهى،الباطنية

.(3)"ىوامسوحىأنهاتزعموخرجت،الباطلمنصوزالنفسهااخترعتثم

غيركتبوقراءةالتعليم"البيان"كتابهفىالبابحرئم:قولهأيضافضيلتهويضيف

الخاصةوالنبوةالعصر،سورةوتفسير،يوسفسورةوتفسير"البيان"،منهاالتى،كتبه

الباطنية،زعماءمن،الصباحمحمدبنالحسندَّلققدهذافىوهو،القدسيةءامسْالاو

فىيبقواحتىالمتقدمةالكتبفىالنظرمنوالخواص،العلوممدارسةمنالعواممنعفإنه

عماية)4(.

(\)

(2)

(r)

(4)

ولكلباطا،ظاهرلكلبانلحكمهماللقبهذالزمهم!انما:الئهرستانىيقول،باطنكلمةمنمشتقة:الباطنية

الكتبدارثانية.طمحمد،فهمىأحمد:تحقيق1/102للثهرستانى،والنحلالملل:ينظرتأويلأ،تنزيل

كثفوقدم1933-ـه1352ط"باطن،3/290الإسلاميةالمعارفودائرة،م1992-ـه1413بيروت-العلمية

الباطة،.آفضاثحكتابهفىل!سلامعداثهمعنالغزالىدحامبو1الإمام

يسير.تصرف357ص،زهرةأبىمحمدللثيخالإسلاميةالمذاهب

"الباب"قولجاءوقد،93-92صزيادةمحمدمحمودللثيخ/:الثانىالقم-الإسلاميةالفرقتاريخ:ينظر

النهضةدار.ط,...iعومحمدأحمدللأستاذ،الهائيةالطاثفةخفايابكتابملحفا-61ص"البيان"كابهفىنفسه

."...الظاهرللظاهرالباطنباطنعلميعلمكمذلكتدخلونالبيتبابمنأنتم"ثم-م1972مصر-العربية

المبهائة"،أو"البابية:أيضَاويضظر،001صزبادةمحمدمحمودلث!يخ/،الثانىالقم-الإسلاميةالفرقتاريخ

.م1972البحوثمجمع.ط،24صحينالخضرمحمدللئخ
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:فيقول،البهائىللتأويلمثالبإيرادهذاكلامهيؤيدثم

"الدرركتابهفىأوردقد،الجرفادقانىالفضائلاْباالمسمىالبهائيةدعاةأحدلاوهذا

ْمِهِتأَياَفَلَوهِمْلعبيُحِيطوالَمْبِمَابُواكَذًْلَب!:تعالىقوله:"121-502صالبهية

ُلوُقَيُهفيِواًتيًاتَيَمْوَيتَأوِيلَهُإِلآَيَنطرُونَْلَه!:تعالىوقوله،(39)بون!:(...ةفيِواَت

منالمرادليس:وقال،(53:)الأعراف(بِالْحَقِّاَنِّبَرُلُسُرجَاءَتْقَدُْلْبَقنِمُهوُسَنَنيِذَئا

أطلقالتى،الخفيةالمعانى:المرادبل،اللغويةومفاهيمها،الظاهرةمعانيهاالقرآنآيات

.(1)،خلإ...والتشبيهوالكنايةوالمجازالاستعارةسبيلعلىالألفاظعليها

:فيقولللقرآنالبهائيةلتأويلأخرىأمثلةفيذكرالوكيلالرحمنعبدالأستاذويضابع

:القرآنبمعانىالبهائيةجحودمنأمثلة"إليك

بهالذى"الطعامإنها-"16صالإيقان"فى-البهاءعنهالوَعيالسماء)2(:مائدة-أ

هذهرلثهوأنهيفيدبماذلكعلىيعقبثم،"المنيرةوالأفئدةوالأرواحالقلوبتحيا

.المائدة

وتقديرمعلومبحسابأى،(ه:)الرحمن(ناَبْسُحِبوَالْقَمَرُى!ْمَّشلا!:تعالىقوله-ب

:نوعانانهمالعلماء"عندبعدها"-:وما26صالإيقان-"فىيقولالبهاء،لكنمحكم

شموسفهمالاَخرون،وأماالإلهيةالحقيقةعنالحاكونالعالياتالشموس:فهوالأولاْما

وذاك،الشمسهذهعنصرمنكانمن"كل:بقولهالكريمةالآيةعلىيعقبثم،سجين

منظهرقدوأنهفلابد،الحقعنومعرض،الباطلعلىمقبلأنه:أعنىالقمر،

."راجعالحسبانلههالى،الحسبان

معنىبينصلةىْافالسوء،علماءمصدرهوإذنفالحسبان:الوكيلالشيخويعلق

البهاء؟!يفتريهماوبيناللغةفىالحسبان

،(\t':)الأعراف(000بِعَشْرٍوَأَتْمَمْنَاهَالَيْلَةًثَلاثِينَمودَىله!وَوَاعَدْنَا:تعالىقوله-!

المتممةالليالىهذه"أن:-"201-97صالرسائل"مجموعةكتابهفى-الجرفادقانىيزعم

.!011-،901عىِةدِايزمحمدٍمحموِدللثميخ؟،الثانىالقم-الاسلاميةالفرقتاربخ:ينظر(1)

.(...عِيدانَجاتكونءامَثلانِمةَدِئاَمعينَاأَنزِلْربخا..ة:141آبةالمائدةسورةفىتعالىتولهإلىإيشارة(2)
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ثم،التجلىعنالإلهيةالحقيقةشمسفيهاغابتالتىسنةالأربعينعنعبارة،للأربعين

.سنة"أربعينبعدالسلامعليهموسىفىتجفَتقدالحقيقةهذهشمسأنيزعم

لاالإلهيةالحقيقةشمسأنيزعموناَخرموضعفى"وهم:الوكيلالشيخويعلق

غابتالتى،الا"ربعينالسنواتهذهفىالعالمحالكانكيف:لأتساءلدانى...تغيب

منقليلةأمثلةفهذه،!؟العملعن"ْب"اعفأصبحتالبشرىهيكلهاعنالثهروحفيها

بالباط!نية")1(.ذلكفىمقتدينللقرآناليهودىالبهاثيةتحريف

:قالحيثوالباطنيةالبهائيةبينالقويةالصلةقررقد-اللهرحمه-ف!نهثمومن

فيقضىمنها،الناسيفرأنمخافة،بالقرآنالكفرصريحةتكونأنالباطنيةتستطعولم

معيلتقىتأويلاَالقرآنآياتتأويلإلىفلجأت،وأمتهللقرآناللئيمكيدهابواكيرعلىهذا

،!القديسينأرواحفىالقدسروحنفثات:الكافرالتأويلهذاأنزاعمة،الصريحالكفر

مرموزةبقيتالإلهىالوحىعباراتكلأنتزعمقمحْالاتقليدهافىالبهائيةوجاءت

ماهوفبيقعلى"،حسين"الميرزاظهرأنإلى،أنفسهمالرسلعلىحتىالمقاصدخفية

أسراراللهكلماتمنحرفكلفىاستكنأنهأيضًاتزعمكما،!!الرسلعلىخافئاكان

.(2)"ىلعحسين!الميرزاسوىعلمًاأحدبهايُحطلم،وحقائق

تأويلاترذقدكان-اللهرحمه-حسينالخضرمحمدالشيخفضيلةإنبل

:قالحينما،البعيدةجذورهاإلىالبهائية

الناقضالوجههذاعلىالشريعةلنصوصالباطنيةوأسلافهمالبهائيةتأويليكن"ولم

طائفةشاكلةعلىفيهعملواصنعهووإنماابتداعَا،أنفسهممنابتدعوهبشىءلأصولها،

بينماالمولوداليهودىالفيلسوف"فيلون"ترجمةفىنقرأفإنَا،قبلمناليهودفلاسفةمن

مماكثيرَاأنإلىذاهبَاالتوراةتأويلفىكضابًاألفأنه،المسيحميلادقبلوثلاثينعشرين

التأويلهذاإن:الفلسفةتاريخفىالكاتبونويقول،ظاهرةغيرأشياءإلىرموزفيها،

ويذكرون"فيلون"،زمنقبلبالإسكندريةاليهودأدباءعندمعروفَاموجودَاكانالرمزى

وتأخير.وتقديمييرتجصرت273-272صالوكبلالرحمنعبدللأصتاذ،وعقيدتهاتاريخها-البهائية(1)

.265صالابق(2)
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النفس،برياضة:والجنة-ب،بالعقل:اَدمفسرواأنهم-أ:تأويلهمأمثلة

الغريزية،الفضيلةهو:عندهمواسحاق-د،العلممنالناتجةبالفضيلة:ب-وإبراهيم

الجاحدونإلابهيقوللاالكلاموهذا،التمرينمنالحاصلةالفضيلةهو:ويعقوبهـ-

غافلودنما")1(.الحقودلالْل،الحكمةمواقععنهمقومإلامنهميقبلهولا،المراؤون

علماءمنواحدغيروكأمف،(3)وذكرتهنصير)2(محمدآمنة/دهذاتابعتكذلك

4c)والباطنيةالبهائيةبينالعلاقةهذهالأزهر

وهى،البهائيةأذيالأحدخروجعدمعنأيضًاالشريفالأزهركشفدَعف:وأخيرًا

فقال،بالباطنيةالارتباطهذاعن،الثمانيناتمنتصففىضبطها3"ى!لاالبهائيةالخلية

رئيسها:مزاعمعلىمعلقًا-تعالىاللّهرحمه-المشداللّهعبدالشيخ

المتطرفين،بعضعنالقرآنآياتبعضبتفسيرالمتعلقةاْفكارهمنكثيرًا"بيكار""نقل

إلىالكريمالقرآنعنهاتحدثالئالماديةوالأشياءالوقائعكليردونكانواوهؤلاء

.(5)"القرآنبهانزلالتىالعربيةالألفاظمقتضىعلى،باطنيةتفسيرات

ماكرةدعوةأنهاعنهامعروفوالباطنية،بالباطنيةوالبهائيةالبابيةعلاقةانكشفتوبذا

أيضا،هذايريدانأنهمالابدوالبهائيةالبابيةفإنثمومن،الإسلامعلىالقضاءتبغى-

...وجههمافىكذلكووقوفه،للإسلاملمعاداتهماببيانهذلكالأزهريؤكدوهنا

...التاليةالصفحاتخلالذلكوسيتجلى

(3

(4

Yصحينالخضرمحمدلثيخ،الهائيةأوالبابية I،البحوثمجمع.طf I ivy.

.،سابفا"بالإسكندريةللبناتوالعربيةالإسلاميةالدراساتكليةعميدة

.52صنميرمحمدآمة/للدكتورة،والقاديانيةوالهالْيةالبابيةعلىوحقائقأضواء:يراجع

الهائية،أوالبايةمقال09-89ص/9631هـ-يونيه1383المحرمعدد35المجلد:الأزهرمجلة-أ:يراجع

نا!ثعللدكتور/،المحمديةبالنوةالنبوةختمعقيدة-ببمد"،فبما"الدكتوراهالجيوثىإبراهيممحمدللأستاذ

..1coq-ه1صالجبوثىإبراهيممحمدللدكغرر/،الانىالقمم-والبهائيةالبابيةجص-،155ص!ععبدالمنعم

.م9981-ـه9141سنة35رقمالعدر-إسلايةدراساتسلسلة-بالقاهرةالإسلاميةلثؤونالأعلىالمجلى

،،أمرهوفضحخططهوكفاستدراجه"بيكار،الهائيةزعيم"معكتابمننقلأ،111العدد"المسلمون"جريدة

نقدتوتد،م1987مصر-الحديئةالتجاريةالمطعة،أولىط،012صالحميدعبدمحعود/للمهندس

صو231-225صحينحنمباركللدكتور/،8منهماالإصلاموموقفوالبهائية"البابيةرسالةودحضت

الكريم.للقرآنوالبهائيةالبابيةتاويلات486-483
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الثامنهَ*المسألة*

للإِسلاموال!بهائيةالبابيةمعاداةلِكضفزهرال!

للإسلاملمعاداتهمابكشفهبالباطنيةوالبهائيةالبابيةصلةعلىتأكيدهفىالأزهرويزيد

الباطنية.نهجمنتهجتان

الرحمنعبدالشيخبعدهومن-اللهرحمه-الصعيدىالمتعالعبدالشيخفيسوق

بمؤتمرالناسفى"العين"قرةخطبة،الجيوشى)1(إبراهيممحمدالأستاذثم،الوكيل

قالت:إذ؟الإسلامبنسخالخطبةهذهفىوصرحت"بدشت"،فىعقدوهالذىالبابسِن

..."الباب"بظهورالآننسختقدالمحمديةالشريعةأحكامأناعلموا:الناس"أيها

والزكاةوالصلاةبالصومالآناشتغالكموأنإلينا،تصللمالبابيةالشريعةأحكاموأن

.(2)"...لغوعملكلهمحمدبهأتىماوسائر

:فيقولميسربأسلوبذلكفىالقولالشعراوىمتولىمحمد/الشيخويبسط

منوكان،النبوةلنفسهىعَّدامن-الفارسىسلمانموطنوهى-فارسفىظهر

أنا:الرجلقال،ذلكبعدمنعليهلينقلب؟الإسلامإلىالتسللحاولبحيثالذكاء

.المهدىسيأتىبعدىومنالباب

بعضعنكملأخففجئت:أجاب؟منهجمنتحملوماذا:الناسسألهوعندما

،أناسعليهوثارأناسواتبعهالعصر،يناسبلابتكاليفهصارالإسلاملأن؟التكاليف

يحبهمالذينالقوممنكانواعليهثارواومن،المنهجتخفيفبغيةإليهذهبوا،اتبعوهومن

التوبةوأعلن،مخطئبأنهفاعترف،ويحاجونهيناقشونهبالعلماءلهوجاؤوا،ويحبونهاللّه

.الناستركهذلكوعندالكبير،المسجدفى

فىروسياقنصلالتقطه،وتضليلهضلالهإلىليعيدهيلتقطهمنوجدالرجلهذالكن

مصر.-الأزهرجامعة-"سابفا"بالقاهرةالإسلايةالدعوةكليةعجد(1)

للأستاذوعدتها،تاريخها:البهانية:وينظر،105صالصيدىالمتعالعبدللئيخ،الإعلامفىالمجددون(2)

.1صالوكيلالرحمنعبد V،هـ-)بريل1282القعد-ذىعدد34المجلدالأزهرومجلةMilt0112ص،م

الجيوضى.إبراهيممحمدللأستاذ،البهافيةأوالبابيةمقال
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واستطاع،القتلمنهرئاكانت)نماتوبتهأنيعلنأنإليهوأوعزملجأ،لهوهيأ،فارس

وكانوا،العين"ترةاسمهافتاةإليهانضمتأنبعدوخاصةواسعةدعايةينالأن"الباب"

إلىيعرفالخطبةتلكيقرأومن،الناسفىخطبةلتخطبووقفت"الطاهرة"،بيلقبونها

البابْذلكيدعوكانانحلالأى

؟لفترةاختفىقدالبابوأن،كدينمدتهانقضتقدالإسلامأنالمرأةهذهوأعلنت

علىالجديدالمنهجينزلوصار،انتقالبفترةيمرُّالعالموأنجديد،شرعانتظارفىلأنه

هو:البابإلىجاءوالذى،بالمرأةالمختصالتصمريعإن:"الطاهرة"تلكوقالت،الباب

ضامها!.ولاشامهايحدولايمغعفلا،ولتضملتشمنجلقتزهرة"المرأة

...وتتحفتُهدىالأحبابوالى،وتقطفتُجنى:فهىإذنزهرةالمرأةدامتوما

.!!أحبابكمعنحلائلكمتحجبوالا:خطابهانهايةفىتقولأنإلى

العين""ترةخطابفىجاءتالتىالخلقيةالفضائحمسلسليعرفأنفىيرغبومن

جاءماهذا،154صفحةلندنطبعةالكاشانىللباب"الكاف"نقطةكتابفليقرأ؟تلك

:الإسلامإلغاءأعلنأنبعدالباببه

منحظكمخذواحذ،ولامنعلاالاَنفإنه،أحبابكمعنحلائلكمتحجبوالا

المدعوهذابهجاءالذىالانحلالخلاصةوهذهشىء،المماتبعدليسفإنه،الحياة

وتثم.تفمممشاععرضهاالمرأةوأنآخر،يومولاحسابلاأنهأعلنلقدب"الباب"،

هذاشجعالذىهوالقيصريةروسياوقنصل،للإسلامالاسلامخصومأرادهكذا

أهلحكمذلكوبرغم،الهجرةمنالألفبعدومائتينوستينواحدعامفىوحماهالرجل

.(1فعلا5إعدامهوتمأحد،ينقذهأنيستطيعولم،العارمالسخطموجةبعد،بإعدامهفارس

وعداءمحاربةأساليبمنأسلوببيانإلىالخطيبالدينمحبالأستاذوينتقل

:فيقولل!سلامالبهائية

تفيرهعندييرب!صرف3226-3224مج!الخامبىالمجلد:الثعراوىنولىمحمدللثيخ،العراوىتفسير(1)

.45(المائدة000وَيخبزنةيجئهم2ؤَقياللةيَاتيفَؤفديخهعنبخكنم!تدًمناوَنآالَذينَءنأئلأَ:تعالىلقوله

http://www.al-maktabeh.com



العشرين(القرنمنالئانيالنصف)فيالمنحرفةالفكريةالتياراتعلىالردفيالأزهرجهود
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!429!!

الألواح"مجموعةكتابمن،"الأعلىأفقهمنالناظر"هولوحخاتمةفىالبهاءيقول

.النوراء"باللغةالفصحىاللغةبدلالأعلىقلمى"يا:"المباركة

بيئةفىنشاَوالبهاءالبابإن:تفمميللهخبىءوهذا:الدينمحبالأستاذ/ويعلق

العاشرالقرنأوائلفىالصفويةسيما-الدولةولا-سنةألفمنذ،العاملونفيهاعمل

المحمدىالدينصرآخرديندايجاد،اف!سلامباسمالإسلامرسالةتغييرعلى-الهجرى

اللاعبينأولئكأنغير،ب!حسانلهموالتابعون،والتابعون،الصحابةتلقاهكما،الأصيل

أعلنفلما،اسمهل!سلاميبقىأنعلى-التغييرمنإليهيسعونمامع-يحرصونكانوا

علىالحرصبهماشتدالإسلامعنهـانسلاخهم1264سنة"بدشت"مؤتمرفىالبابيون

"العربية"،الكريمالقراَنلغةوهى،العالميةالإسلاملغةذلكومن،ناحيةكلمنمحاربته

الصلاةلغة-المشتركةاللغةوكونها،العربيةاللغةعالميةاستنكاردعوتهمعناصرمنفكان

وتراثهمالمسلمينبينالصلةقطععلىفتاَمروا،الإسلامىالعالمفى-الإسلاميةوالعلوم

عشربضعةفىللإنسانيةثمينةذخيرة؟تكوينهعلىالمسلمينأعلامتعاونالذى،العلمى

بزعمه،الأمملغةتكونأخرىلغةإيجادإلىبالدعوةالبهاءاللّهعدوقامولذلكترنا؟

الريحانأبوالدنياةمَألعقالكما-لأنها؟لذلكتصلحلاالفارسيةلغفأنيعلموهو

يهجىأنإليهأحبوكان،الليليةوالأسمارالكسرويةللأخبارإلاتصلحلا-البيرونى)1(

الإسلامى،التراثمنقليلاًولوتحوىالفارسيةإنثم،بالفارسيةيمدحأنعلى،بالعربية

صناعيةلغةاختراعإلىيدعوالبهاءأخذلذلكالدنيا،منيزولأنالبهائيةتريدماوهذا

.(2)جديدة

والمسلمينل!سلاموكراهيته"البهاء"حقدبئنفقدالوكيلالرحمنعبدالشيخوأما

يبهتأنهوحسبك،لجهض!االمرسلين3خابأمةعلىحقدهأمةعلىالميرزاحقد"ماقائلأ:

"إشراقات"كتابهفى-فيقول،القرآنمنشيئايفقهوالمبأنهمجميغاوالخلفالسلف

الموم!وعة:تنظر،ومللهمأهلهالغاتيدرصشةاربعينبهاوظل،دن!هلاعلىالغزنوىمحمودةحملةرافق(1)

.؟27ص،الحفنىالمغعدللدكنور/،الفلعه

-779ص26المجلدالأزهرمجلة:تظر(2) VVAالخطيب،الدينمحبللأمتاذ،الثانىالجزء-البهائية"آمقال

الخطب.الدينمحبالأشاذ/ففمقالىْمن783-781وص،663-662:صأيضئاويراجع
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وجميع،(1)الفرقاننقطةظهورمنالسنينمنوثمانومائتانسنةألفانقضى:-4ص

هـ،.أالمقصود"منبحرففازواوما،صباحكلفىالفرقانيتلونالرعاعالهمجهؤلاء

.(2)؟معبودهمبينهالذىالمقصودأين:جميعًاالبهائيينلا"سألوإنى!يقولهكذا

بالإعراض"إشراقات"-كتابهفى-المسلمينيبهت"البهاء:الوكيلالشيخيضيفثم

رئا-السامرىبعجللا-باللهاَمنوالا"نهمإلالشىءلا،سبحانهبهوالكفراللّهعن

فىذكرهمجاءكلماويبهتهم،الأنامربّأنهالبهاءبفريةوكفروا،للمرسلينخاتمًاوبمحمدٍ

وأضلواضلواوبأنهم،القرآنمنواحدةكلمةيفهموالموبأنهم،رعاعهمجبأنهمكتابه

."...الأوهاميعبدونوأنهم،الناس

"الدرر"و124صاذالحجج"كتابهفى-المسلمينعلماءفيسبالجرفادقانىوأما

ثقلتحملعلىأعناقهمأصلبوماالعار،نارعلىأصبرهم"ما:بقوله-447ص

فىومردوا،ضلالهمفىوتاهوا،باطلهمعلىوأصرواغيهمفى"تمادوا:وقولهالشنار"،

.(r)"غوايتهمفىوانهمكوا،سكرتهمفىوعموا،جهالتهم

الإسلامية:والعباداتالبابية

ومخالفتهمالمعاداتهماببيانهقولأ،للإسلاموالبهائيةالبابيةلعداءبيانهالأزهرويشفع

حسين:الخضرمحمدالشيخفيقول...المزعومةبتشريعاتهموفعلاً،تطبيفاله

لأتباعهفابتدع،الإسلاميةللشريعةناسخةشريعتهأنويزعم،الرسالةالبابيدعى

:وقواعدهالإسلامأحكامبهاخالفأحكامًا

غروبها)4(.إلىالشمسشروقمنيومًاعشرتسعةالصومفجعل-أ

الوكيل:الرحمنعبدالشيخويكمل

فىإلاالجماعةوصلاة،الجمعةوصلاة،الخمسالصلواتالبابألغى-ب

واجب.غيرالجنابةمنالطهرأنوقرر،!!الجنازة

المحمدية.النقطة:يقولونوتارة،عد!هيخلممحمدسيدنابذلكالبهائيةتقصد(1)

15صالوكيلالرحمنعبدللأستاذ،وعقيدتهاتاريخها:البهائية(2) r

.بتصرف244-243صالسابق:ينظر(3)

.م1972البحوثمجمع.ط،23صحينالخضرمحمد،للشيخالبهائيةأوالبابية(4)
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البيوتوْا،سجفمكانأو"شيراز"،بفيهولدالذىالبيتنفسهىالقبلةوأن-!

إليها.الحجأتباعهعلىنرضالتىالأماكننفسوهى،وأتباعههوفيهاعاشالتى

وتعطى،المالرأسمنالعاماَخرفىوتؤخذالعقار،فخمس:الزكاةوأما-د

عضوًا)1(.عشرتسعةمنالمؤلفالبابىللمجلس

،(2)للإسلام-البابية-المخالفةهذهالشرباصىأحمدالدكتور/أيضَابينوقد

.(3)ل!سلامالمخالفةهذهلهمفبينتترائها،معالأزهرمجلةأيضاصنعتوكذلك

ذِكرنا"!ان:قائلاً"الإسلامية"المذاهبكتابهفىزهرةأبومحمدالشيخنتهولذا

ولكن،إسلامىمذهبأنهعلىدليلاًيتخذأنيصحلا،الكتابهذافىالمذهبلذلك

عث!رية-الاثنايريد-إسلامىلمذهبمنتمئاكانومنشؤه،المسلمينبينثأمذهبلأنه

.(4)"المسلمونعليهاأجمعالتىالإسلاميةالمبادئعنخروجهمعذكرهعليناوجب

الإسلامية:والعباداتالبهائية

:فيقول-الصددهذافى-البهائيةإلىحسينالخضرمحمدالشيخوينتقل

.(ْ)والليلةاليومفىركعاتتسعالصلاة:اللّهببهاءالملقبحسينميرزاوجعل-أ

:فيقولمكملأالحديثالوكيلالرحمنعبدالشيخويلتقط

فىالطهارةبحرفىالأشياء"انغمست:"الأقدس"فىالبهاءيقول:الطهارة-ب

نأيزعمالعليا"،وصفاتنا،الحسنىبأسمائناالإمكانفىمنعلىتجليناإذ؟الرضوانأول

وقدببغداد،باشانجيبحديقةفىوهواللّهروحفيهتَفحمنذطاهرًا،أصبحشىءكل

."الرضوان"حديقةبالبهائيةسمتها

(2

(r

(،

.تصرت125-124صالوكيلالرحمنعبدللاستاذ،البهائية

عددالهلالبمجلةمقال،24صالرباصىأحمدللدكتور/،مال!الاعلىخطرةمؤامرةالبهائية:يراجع

.م1977هـ-مايو1397الأولىجمادى

الكتب"بينباب،280-279ص،م1972هـ-إبريل1392الأولربغعدد44المجلدالأزهرمجلة:تراجع

.الماناللهعبدمحمدللأستاذ،"والصحف

زيادةمحمدمحمودالثيخ/مقعدكانأيضئاهذاولعل،357صزهرةأبىمحمدللثيخ:الإسلاميةالمذاهب

أعدتهاالخىالإسلامىالتاريخسللةضمن،الثانىالقسم-الإصلامةالفرقتاريخ8بكابهوالهائيةالبابيةإدراجفى

الخمينات.فى-العربيةاللغةبكليةالإسلامىالتاريخأساتذةمنلجنة

.23صحينالخفرمحمدلليخ،البهائيةأوالباية
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شطرىوجوهكموَئُوالصلاة3أردب"إذا:الأقدسفىالبهاءيقول:القبلة-!

فىالباذخقصره:يعنى،"الأعلىالملأمطافاللّهجعلهالذى،المقدسالمقامالأقدس

البهائية.قبلههوْفقبرههلاكهبعدأما"عكا"،

منهيؤخذالذهبمنمثقالمائةيملك"من:"الأقدس"فىالبهاءقال:الزكاة-د

مثقالأ".عشرتسعة

.(1)البابيةعندهوفكما:الصومأماهـ-

قائلأ:الشعراوىمتولىمحمدالشيخويختتم

فيه:وقال"البيان"كتابصاحب"الباب"نفسهسمىبرجلالبدايةكانتلقد

نإوماسنة"،ألفمروربعدإلاشريعتىبعدبشريعةجاءأنهيذعىمنمطرود"ملعون

،جديدةبشريعةجاءأنهوأعلن"البهاء"،نفسهيسمىثانجاءحتى،سنواتسبعتمر

المسمىبنتهابنإلىبعدهمنالأمريكونثمالبهاء"،"عبدالمسمىلابنهالوصيةويعقد

الحالىالبهائيةورئيس،اكاذيبهمانفضحتهكذا"عكا"،بيقيموكانأفندى"،"شوقى

"بترسون")2(.اسمهيهودىهو

والمسلمين،للإسلاموالبهائيةالبابيةوعداءمحاربةعنالشريفالأزهركشفوبذا

والفينةالفينةبينفتاويهيصدركانبلالحدهذاعنديقفولم،للإسلامومخالفتهما

العالمأبناءليأخذ؟الإسلاممبادئعلىوالخروجبالكفر،تدمغهما،الحينبعدوالحين

بشأنالأزهريةالفتاوىهذهإيرادالقادمةالصفحاتوستشهد...حذرهمالإسلامى

والبهائية.البابية

,,:*"ء+-.--"-ء،*ء،*

.248صالوكيلالرحمنعدللأستاذ،وعقيدتهاتارلخها:البهائية(1)

.3229ص،الادسالمجلد:الشعراوىمتولىمحمدلثميخ،العراوىتفسير(2)
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!حالتاسعة*المسالة

وال!بهائيةب!يةالباعنزهريةأفتاوى

بشأن-مصرخارجغيرهبهأفتىمااعتمدوكذا-عدةفتاوىالشريفرهزْالاأصدر

والبهائية:البابية

:فقالالبابيةعنإيرانعلماءبفتوىحسينالخضرمحمدالشيخهَؤنفقد

وبينبينهمبعفالولاةوعقدوجهها،فىفقاموا،البابيةللدعايةإيرانعلماء"تنبه

:للمناظرةمجالس"الباب"علىميرزا

.بكفرهفأفتى،الدينعنوخروجغوايةمنأقوالهفىمابعضهمنرأى-أ

.(1)"ركفلاواختلالالجنونإلىفنسبه،وسخافةلغومنفيهاما:اَخرونورأى-ب

صدرفقد-وشاعأمرهاوذاعالبابيةمز،اللواءحملتالتىوهى-البهائيةوأما

السنين:مرعلىأزهريةفتاوىبشأنها

دينعنوخارجونمرتدونالبهائيينبأن-الخمسيناتأوائلفى-الأزهرفأفتى-1

يأتى:ما-"والفتاوى"الأسئلةبابفى-الأزهرمجلةنشرتحيث،الإسلام

:ىتَالاالاستفتاءالأزهربالجامعالفتاوىلجنةإلى"جاء

المسلمين؟منومعتنقيهاالبهائيةالنحلةفىرأيكمما-1

المسلم؟منالبهائيةمعتنقيورثهل-2

محمدسيدنا،المرسلينسيدعلىوالسلاموالصلاةالعالمينربلله"الحمد:الجواب

الدين.يومإلىبإحسانتبعهمومنوصحبهاَلهوعلى

الأستاذويقول،م1972البحوثمجمع.ط،8-7صحينالخضرمحمدلثسيخ،البهائيةأوالبابية:ينظر(1)

طالمناظراتبمد18:5ص"وماضيهمحاضرهمفىوالبهائيون،البابيون:كتابهفىالحنىالرراقعبداليد

تنث!رالأرهرمجلةهىوها8قتلهبوجوبوأفتواالدينمنومروقهالباببكفروفقيهْا،عالماسبعونحكمأمدها

"تميقولخبرآ:واَراء،"أنباهباب177rص،م14A1هـ-أغسطس6014القعدةذىعدد58المجلدفىمؤخرأ

الذينالبهائيينعددليصبحشنفاالآخرانوأعدم،الموتحتىبالرجمأحدهمأعدم،بهائيينثلائةإعدامطهرانفى

البهائيين،لهؤلاءوجهتقدطهرانحكومةوكانت،أشخاصأربعة:لحالىاالعاممطلعنذ)يرانفىإعدامهمتم

.8العالمةالصهيونيةالدوائرلحابوالتجس!الإملامعنالارتدادتهمتى
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بهشرحالذىالمرفقالبيانوعلى،السؤالهذاعلىاللجنةاطلعتفقد:بعدأما

الإسلاممنليسباطلمذهبالبهائيةمذهببأنوتفيد،البهائىالمذهبمبادئالمستفتى

مرتذّايكونالمسلمينمنيعتنقهومن،النصرانيةولااليهوديةمنليسإنهبلشىء،فى

.الإسلامدينعنخارجًا

-أ:منهاالإباء،كلويأباها،الإسلامتخالفعقائدعلىاشتملقدالمذهبهذافإن

هوالإيمانوأنجص-،آخرلبعضوالألوهية-ب،المذهبهذازعماءلبعضالنبوةادعاء

إلىالأديانلجميعناسخالمذهبهذاوأن-د،مخالفتههووالكفر،المذهبهذامتابعة

ذلك.غير

مذهبفمعتنقذلكوعلى،غيرهولاالمسلميرثلاالمرتدنْاشرعًاالمقررومن

.(1)"أعلمواللهالسؤالعنالجوابعلموبهذامطلقَا،غيرهيرثلاالبهائية

منالمصريةالدولةاتخذتهلمابنشرها؟الفتوىهذهالأزهرمجلةعف!ثتثم-2

لهمدينولامرتدونملاحدة"البهائيون:عنوانتحتذلكنشرت،البهائيةبشأنإجراءات

فيه:جاء"المصريةالدولةقوانينفى

بلغواإذا،البهائيةبعفمعتنقىبأن،الصحةوزارةمنكتابًاالداخليةوزارةتلقت

علىيصرون،الوفياتأوالمواليدسجلاتفىأسمائهملقيد،موتاهمأومواليدهمعن

الوفاةأوالميلادشهاداتتحريرويطلبون،المتوفىأوالمولودديانةخانةفى"بهائى"كتابه

الدولة،منبهافر!عمغيرالبهائيةكانتولما:الصحةوزارةوتقول،الصفةهذهمتضمنة

بنحلتهم،الاعترافعلىدليلاًالرسميةالشهادةهذهمنهؤلاءيتخذأنتخشىفالوزارة

منهافتلقت،الدولةبمجلسوالثقافيةالاجتماعيةالشعبةإدارةرأىاستطلعتأنهاوأضافت

محكمةعلىعرضأنسبقالبهائىالدينموضوعبأن،(2)الماضىمارس18بتاريخكتائا

اللطفعبدالخعرروقد،والفتاوىالأسئلةباب238صم1952-ـه1372عام24المجلدالأزهرمجلة(1)

حولهاالكلاموبطبهابالتنويهالفتوىهذه-الخميناتفىالعلماءكبارهئةعضو-اللهرحمه-السبكى

عدد24بالمجلد"التقريبجماعةثم-بكتاثة-بهائية"طوائف:مقالهفىالأزهرمجلةصفحاتعلىوثرها

.283ص،م1952هـ-نوفمبر1372الأولربغ

.م1954عام(2)
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له،الاجتماعيةالعلاوةصرفوعدم،الطائفةهذهأفىادأحدزواجبمناسبةالإدارىالقضاء

،الدعوىالمحكمةنرفضت،الزواجعقدتاريخمنالعلاوةبمنحهفيهايطالبدعوىفرفع

كانأنبعديعتنقهمنوأن،قانونىوجودلهليسالدينهذاأنحكمهافىوذكرت

أنه،الشعبةتررتولذا،باطلزواجهالدينعنوالمرتد،الإسلامعنمرتدًايعتبرمسلمًا،

هاَفسماذكرعلىالمبلغأصرإذا،للديانةالمخصصةالخانةفىبيانأىإدراجيجوزلا

والمديرياتالمحافظاتإلىالتعليماتإصدار:الصحةوزارةمنوطلبت،البهائىبالدين

طلبعندأو،الوفاةأوالميلادعنالتبليغعندذلكبمراعاةالمختصينعلىللتنبيه

وبالفعل،دينأىاسمذكردونالديانةخانةفىأفقىخطيعملبأنرسميةمستخرجات

بضرورةالمختلفةالإداريةوالهيئات،والمحافظينالمديرينعلىكتابًاالداخليةوزارةأذاعت

.(1)الرسميةالسجلاتفىالوفياتأوالمواليدقيدعندالتعليماتبهذهالعمل

وقدبالبهائىالمسلمةزواج:جوازبعدمالشريفبالأزهر"الفتوى"لجنةوتفتى-3

نصها:وهذا،الفتوىهذهالشريفالأزهرمجلةنشرت

يلى:ماالأزهربالجامعالفتوىلجنةإلى"جاء

تحريناولما،محترمةعائلةمنمهذبشابخطبها،مسلمةوهىأقاربىأحدكريمة

.بالبهائى؟المسلمةزواجيجوزفهل"البهائيين"مذهبعلىوجدناهأمره

محمدسيدنا،المرسلينسيدعلىوالسلاموالصلاة،العالمينربللهالحمد:الجواب

الدين.يومإلىبإحسانتبعهمومن،وصحبهاكهوعلى

منليستفرقةالبهائيةبأنوتفيد،السؤالهذاعلىاللجنةاطلعتفقد:بعدأما

المرءيكونلاالتى،وعقائدهالإسلامىالدينيناقفأصولمذهبهمفإن،المسلمينفرق

يجوزفلا،السماويةالمللسائريخالفمذهبهوبلجميعها،بهابالإيمانإلامسلمَا

باطل.بهالمسلمةوزواج،الفرقةهذهمنبواحدتتزوجأنللمسلمة

رمضانعددشهر"،فىالإ!لامى"العالمباب2011ص،م1954-ـه1373عام25المجلد:الأزهرمجلة(1)

rvr(م1954هـ-مايو.
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دينعنمرتدًّاصارمسلمَا،كانمابعدمنالفرقةهذهمذهباعتنقمنإنبل

.(1)"أعلموالله،ثلهببهائيةولومطلقَا،زواجهيجوزفلا،الإسلام

لتنضاف-البهائيةالمحافلبحلقانونيةفتوىالوكيلالرحمنعبدالأستاذوينقل-4

:فيقول-الشرعيةالفتاوىإلى

رياسةعنصدر-".ء."البهائيةكتابهمقدمةيريد-المقدمةهذهكتابة"بعد

مابعضدماليكم،الصهيونيةالطائفةهذهعلىقضىالذى،العظيمالقرارهذاالجمهورية

شأنفىم1960لسنة263رقمبالقانونالمتحدةالعربيةالجمهوريةرئيسقرارعليهنمى

البهائية:المحافلحل

ويوتفالجمهوريةب!قليمىالموجودةومراكزهاالبهائيةالمحافلجميع"تحل:1مادة

هذهتباشرهكانتمما،نشاطبأىالقياموالهيئاتوالمؤسساتالأفرادعلىويحظرنشاطها،

.والمراكز"المحافل

سنةيولية19-ـه1380سنةالمحرممن25فىالجمهوريةبرياسةصدروقد

.(2)161م-العدد1960سنةيوليةمن19فىالرسميةبالجريدةونشر،م0196

نهفالأزهر:بهائيةخليةالدولةأجهزةضبطتعندماالثمانينا!منتصفوفى-5

:فتوىمنبكثرالبهائيةفىالإسلامرأىوأعلنالشريف

:م1985مايوهـ-إبريل/5014شعبانلعددالشريفالأزهرمجلةملحقففى-أ

ذكرها-سبقوالتى-م1952عامبالأزهر،الفتوى"لجنةفتوىلنشرإعادةثناياهفىجاء

الشيخالفتوىهذهنفسوأورد(3)الإسلامعنوخارجونمرتدونالبهائيينأنتذكروهى

(1)الملحقهذانفسفىببحفالحديدىمحمدمصطفى

.8القاوى5:باب1931ص،م1954-ـه1373عام25المجلد:الأرهرمجلة(1)

.04صالوكيلالرحمنعبدللأستاذ/وعقيدتها،تاريخها:البههائية(2)

ميزانفىوالبهائيةالباية5:بحثم1985هـ-إبريل/!ايو5014شعبانلعددالأرهرجلةملحق:يراجع(3)

.46-4،صالحديدىمحمدمصطفىللثبخ،،الاسلام

.91-09صالابق:يراجع(4)
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:!يفجاءومماالنبوةومدعىالبهائيةعنبياناالشريفالأزهرمشيخةوأصدرت-ب

منها:الإباء،كلويأباها،الإسلامتخالفعقاثدعلىاشتملقدالبهائيةمذهب"إن

.الأديانلجميعناسخالمذهبهذاأنادعاء-

المذهب.هذازعماءلبعضالنبوةوادعاء-

...الإسلاميرفضهباطلمذهبفهوثمومن

الإسلامعنمرتدًّايكونالمسلمينمنالبهائىالمذهبهذاتبعمنأن:الأزهرويعلن

.(1)"المرتدينأحكامعليهوتنطبق

البهائيةعنضافئابيانَا:الشريفبالأزهرالإسلاميةالبحوثمجمعيصدرثم-ب

نأبعد-:فيهجاءومما،القاهريةةالأهرام"جريدةوكذا،الأزهرمجلةنشرته،والبهائيين

تجرمها-قضائيةوأحكام،فتاوىمنصدرماوذكر،ل!سلامالبهائيةمبادئمنافاةبيق

الموتجَهةالفكريةلخطوطهاوكشف،للبهائيةتعريةتقدمفيمافإن...وبعد...":قال

علىالزمانمنترنهناكثرمنذالدائموحربهابلوجحودها،الإسلاميةالعقيدةنحو

هذهعلىالقضاءفىوتناصرهم،الإسلاميةالأمةأعداءتظاهرواْنها،والمسلمينالإسلام

.الإسلاموعلىالأمة

ينبغى،الإسلامىالعالمزعامةرايةبهلهاانعقدتالذى-الأزهروفيها-مصرإن

القيادةمكانفىتظلحتى؟الحزمبكلالإسلامعنمنحرففكركلفيهايطاردنْا

...الإسلاميةوالريادة

الفئةهذهضدبحزميقفواأنالعربيةمصرجمهوريةفىبالمسؤولينليهيبالأزهروان

عليها،اللهحكمينفذواوأن،المجتمعلهذاالعامالنظاموعلى،الثهدينعلىالباغية

للمواطنينحماية؟أفكارهاوعلىعليها،الترابويهيليستأصلها،الذىالقانونوششوا

...المستقيماللهصراطعنالمنحرفةالأفكارهذهفىالتردىعنجميعًا

ص،م1985مايوهـ-)بريل/5014شعبانعدد،والخمينالابعمجلدهافىالأرهر،آمجلةالبيانهذالرت(1)

ICV._ Ir14.
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...الاءزهربلغهلألا

"...فاشهداللهم

الاءزهرشيخ

الإسلاميةالبحوثمجمعورئيس

(1)4الحقجادعلىالحق"جاد

الأزهر-وكيل-اللّهرحمه-هاشمالمجيدعبدالحسينىالدكتور/يرفعكذلك-د

مشيخةمنالفتاوىجميع"أن:بهجاء،البهائيةعنالعامالنائبإلىتقريرًا-آنذاك

هذهبتكفير-اللهرحمه-حسينالخضرالشيخالاكبرالإمامعهدمنذصدرتقدالأزهر

.(2)!...الإسلامىالدينعنوخروجها،الطائفة

الأديانمنغريبخليطالبهائيةأن-"المسلمون"جريدةصفحاتعلى-ويذكر

ضربتقصدوأنها،معينسمتلهاوليس،والأرضيةالماديةوالأفكاروالملل،المنحرفة

.(3)الإسلام

العلياللجنةالعامالأمين-شلبىإبراهيمالودودعبدالدكتور/قرركذلكهـ-

مابهجاءتماوأن،باطلةدعوةالبهائيةأن-"سابفا"الشريفرهزْالابالإسلاميةللدعوة

تتحمللاالتى،البشريةعقلفىواضحةوبلبلة،الواقعأرضفىجديدةفتنةإلاهو

.(4)أخرىهذامةدعوات

(1)

(2)

(3)

(4)

أيفئا:وينظر،181-708ص،م1986مارسهـ-فبراير/6014الآخرةجمادىعدد58المجلد:الأزهرمجلة

الأولىجمادىعددالاعتصاممجلة:أيضْاالبيانهذاولرت،6ص،م2/1/1986؟بتاريخالأهرامجريدة

1مارسهـ-فبراير/6014الآخرةوجمادى andالنمر-المغعدالدكتور/ففيلةأيفئاوأورده،25-22ص،م

.171-165ص"ووثائقتاريخ-والبهانبةالباية:اللقيطة"النحلةكتابهفىاللهَرحمه

I/?؟هـ-504الآخرةجمادى9الجمعةعدد-القاهرية""الأهرامجريدة:تنظر AAO/rتحتتحقين18ص،م

.،البهائيينقضيةفىبيكارالرسامعنالإفراج:آعنوان

فىتصدر،13ص،م1985هـ-ديمبر6014رخَالاربغ45العددالعريةالنخة-"الملعون،جريدة:تراجع

."لندن"

الصفحة.نفسالابق
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الشريعةقوانينبتطبيق:(1)إسماعيلمحمدرشدىالدكتور/طالبئمومن-و

.(2)المضلةالضالةالجماعةهذهأعضاءعلىالفورعلىالإسلامية

القانونفىالرذةعلىعقوبةوجودعدمإلى:النمرالمنعمعبدالدكشور/نئهولذا-ز

فى"بيكار"الأستاذالقضاءبرأ...ة:فقاليجرمها،بتشريعوطالب،المصرى

يعنىوهذا...الردَةعلىعقابالآنحتىالقانونفىيوجدلالأنه؟...الاستئناف

بتشريعالتجرجيلاحقهمأنويجب،عنهمنسلخونلوطنهمخائنوندينا،مرتدونأنهم

.(3)"...جديد

:الإسلامأراضىعنبإبعادهمويطالب،البهائيينيطاردالأزهر

أراضىخارجإلىالبهائيينب!بعاد-عليهالثه-رحمةالنمرالدكتور/وطالببل

،إيرانولوطنها،ل!سلامالخيانةبماءعجنتقدالطائفةهذه"إن:فيقولالإسلام

البهائى،لدينهمإلا،لهمولاءلاوأتباعهاd&)وجومنذ،الإسلاميةوالأوطان

فيه.واخوانهم

والعمل،الحركةوحرية،العقيدةحريةهؤلاءيعطىأنوالمصلحةالعقلمنفهل

.بيننا؟!لدعوتهمالسرى

بالهدمتقومحتىننتظرأن،والخيانةللهدمقامتجماعةفى،بلازمليسإنهثم

خطيرإنسانوأى...مهمتهالتباشرنتركهاولافوزا،نجتثهانْايجببل،اًنلعوالخيانة

.(4)!الإسلامبسماحةينعمأنيجوزلابيننا،لهمحللاووطننادينناعلى

قبل:منالشريفالأزهرطردفلقد،ذلكفىبدعًاليسالنمرالمنعمعبدوالدكتور/

:-اللّهرحمه-الوكيلالرحمنعبدالشيخفيقول،مؤسستهداخلمنولفظهم،بهائيين

.8،سابقْاالأرهرجامعة-بالقاهرةللبناتوالعربيةالإسلاميةالدراصاتكليةعميد(1)

وفضحخططهوكثفا!تدراجهبيكار"8البهائيةزيآمعكتابمننقلأ،112المدد"المسلمون،جريدة:تنظر(2)

.loo-541صالحهيد،عبدمحمود/للمهندس،،أمره

(r)49صهاث!النمرالمنعمعبدللدكتور/،والبهائيةالاية:اللقطةالنحلة.

كبير.بتصرت155-153صالابق(4)
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فطردواالا"زهر،فىبعفالبهائ!نعلىعثرالنواوى)1(،حسونةالشيخعهدفى

.(2)البهائيةكتبيطبعمصرفىبقىولكنه،الكردىاللّهفرجراْسهموعلى،منه

رواقمنالأزهرطلبةبعض"قدم:قائلاًأخرىواقعةصقرعطيةالشيخويضيف

المتوفىالجيزاوىالفضلأباهوالأزهرشيخوكان،بهائىبأنهبعضهمضدشكوىالاكراد

مححىمنهموكان،ترحيلهموقررالطلبةهؤلاءوفصلالأزهر،مجلسفانعقد،م1928

الإنجليزلأن؟ترحلهملمذاكإذالحكومةولكنبمصر،الكتبتاجرالكردىصبرىالدين

.(3)"بقاءهمأرادوا

البهائية:وذيولىأذناب.

للترويجغيرهماستخدمهمومن،للبهائيةأخرىذيولأتتبعالأزهرفإن:وأخيرأ

مقالأ،الأزهرمجلةنشرتحيث،!خليفة"رشادبالمدعوالمحيطالضباببإزالةفقاملها،

الله.رحمه،الطيرمحمدمصطفىالراحلالشيخلفضيلة

تقدسهوالذى-."19"رقمأنزعمهداحضًاهذا؟"خليفة"رشاددمقالأفيهناقش

...القوللغومنخليفةرشادقالهماإن:الحديدىالشيخوقال،القراَنسر-البهائية

.(4)"...للباطلواستساغةتعالىاللهعلىوجرأة

منها:والتى،ومزاعمهوخفاياهأغراضهفكشف:حبيشالدسوقىطهالدكتور/وأما

.(ْ)مثصه!َيدعمحمدبسيدناختمهاعدموزعمه،!!النبوةادعاءه

دينيةمجموعةعلىالقبضألقىعثدما،البهائيةلأذيالتتبعهالأزهريواصلبل

(2

(r

الأزهر،فىالتعليمإصلاحبقضيةمعخياكانبالأزهر،التحقثمم552؟هـ-9381عامباسيوطنواىبلدةفىولد

للأستاذالأرهر،مثيخة:ترجمتهتنظرهـ،1391عاموترفى،م1896-ـه1313عامللأزهرشيخْاعينوقد

-rAtص/\!،العظيمعبدعلى rvr.

.176صهاثىالوكيلالرحمنعبدللأمتاذوعقيهدتها،تاريخها-البهائة

للوعظالعامةالإدارةإصدار،الترجيهيةالثرة-48صصقرعطيةالثيئبقلمومذهبْا"،،تاريخْاوالبهافيةالبابية

.م1972-ـه1392عام34رقمتحتالاسلاميةالبحوثبمجمعالدينىوالإرثاد

بمجلة-الطيرالحديدىمحمدمصطفىلثيخ،روزاليوسفبمجلةالمثورالعالمفهايةمقال"حولمقال:يراجع

437ص،م9851هـ-يوفي5041رمضانعدد57المجلدالأزهر -1 fry.

.طجرر،الدسوقىطهللدكتور/المجطات،،وراءالجديدالظهور-تويانمجدفىآميلمةكتاب:يراجع

.م1989-ـه9014مصر-بالقاهرةشمصعين-رشوانمكتبة،أولى
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ادعىوالذى،الإسكندريةبمدينة-بريقعصلاح-يدعىمصرىطبيبتزعمهامتطرفة

السماء)1(.منالوحىيتلقىوهولهصورةفىوظهر،!!مش!حئمحمدالنبىأنه

المسلمينعلماءمنلجنةالأزهرشيخشكلحيثالحادثةهذهضدالأزهروقفوقد

الطبيبهذالدىضبطها3"التى،الصوتيةوالتسجيلاتالفيديوأفلامبمشاهدةقامت

منمقتطفاتالأهرامجريدةونشرت،...عوارهاويكشفيدينهاتقريرًاوكتبتالدجال

.(2)اللجنةهذهتقرير

ومنهمالمتنبئينلكذببيانهبعدالطيرالحديدىمحمدمصطفىالشيخذلكإلىوأشار

فىظهرالذىالأثيمالأفاكهذا،الكاذبينالمتنبئينهؤلاء"وآخر:قالالشيرازىالباب

الأمن،رجاللهتنبهوقد،مثلهالخبالأهلمنعددوتبعهالماضىالعامفى،الإسكندرية

.الإسلامعنمرتدلأنه؟بالإعدامجديروهو،السجنغيابةفىوألقىعليهفقبضوا

.(3)"مارقونضالونفإنهم،الأفاكينهؤلاءأمثالالمسلمونفليحذر

والبهائية:البابيةعلىالردفىالأزهرجهودعلىتعقيب.

وأماطمتعددةزوايامنوالبهائيةالبابيةحقيقةكشفقدالريفالأزهريكونوبذا

حملتالتىالا"خعالبهائيةوعلى-وفسادهمامزاعمهمابطلانليتجلى؟اللثامعنهما

الثانىللنصفالخمسةالعقودمنعقدأىيخلولم-الباطلورايةالكفرلواءالبابيةمن

الشريفالأزهركانكما،والبهائيةالبابيةعلىقويةأزهريةردودمنالعشرينالقرنمن

فىوكذا،البهائيينبعفررم1972عامبمصرضبطفعندما،الأحداثمنيجدّلمامواكئا

81ةرخَالاجمادىعددالأزهرمجلة:"تراجع،مIRAOفبراير I -A . V L,,o c-&) I - I"

منالإسلامموقفومبينًاومفنذا،وداحفئاراذًاالمرتينكلضافىالشريفالأزهرنهض

البهائية،الخليةضبطأثناء"الثمانينات"الثانيةالمرةفىردودمنعنهصدرماأنغير،ذلك

.السبعيناتخليةضبطأثناءفىصدرمماوأوفرأكثركان

.13ص،\ص،م13/2/1985الأهرام(1)

.6ص"م3/29/1985الأهرام(2)

.146صالطيهر،الحديدىمحمدمصطفى/للشيخ،والمهديةوالقاديانيةوالبهائيةالبابيةفىالحقالقول(3)
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رغم-اللهرحمه-الوكيلالرحمنعبدالشيخفضيلةأنالملاحظةخفيفمنكذلك

قادعوسب،قاسيةبألفاظهَذرثنايافىيأتىأحياناكانفإنهالرذ،فىكبيرًاجهدَابذله

التعصبيثبهماإلى،الحياديةالعلميةالموضوعيةعن-ماشيئًا-الرذيخرجقد،...

الشيخمنذلككانوما،الألفاظبعضاستبعدوآخروقتبينكنتولذا...المذهبى

واسعة.رحمةاللهنرحمه...عروقهفىتسرىالتىالكبيرةالإيمانلحرارةإلاالوكيل

فى-اللهرحمه-بيصارالرحمنعبدمحمدالدكتور/الاكبرالإمامبقولوأختغ

البحوثمجمعط،هصحسينالخضرمحمدللشيخ،"البهائيةأو"البابيةلكتابتقديمه

للناسزيفهاهم!اعلانعليها،بالردللبهائيةوعلماؤهالشريفالأزهر"تصدى:م1972

فىالبحوثإثروالبحوث،المقالاتتلوالمقالاتيجد...الأزهرلجهودوالمتصفح...

.الصدد"هذا

الأهرامجريدةصفحاتعلى"الشاطئ"بنتالرحمنعبدعائشة/الدكتورةوبقول

."البهائيةعلىالردفىرِّصقيلم"الأزهر:1"صم5/21/1985

المالميروبللهالحم!أىمو،خر+لمحواهع

المحلعوالله

ِث؟-+ِث؟ري
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السادلم!!الفمعلى!

ةيناي!اقلاوو-صرالم

قسمين:علىوبشتمل

وادعاءاتها.بالقاديانيةالتعريف:الأولالقسم-أ

القاديانية.منالنقدىالأزهرموقف:الثانىالقسم-ب

:وبتناول:بالقاديانبةالتعربف:الأولالقسم-أ

القاديانى.أحمدلغلامموجزةترجمة-1

معهود.ومهدىموعود،ومسيحمجدد،أنهأحمدغلامادعاء-2

.عِبئمنبىأنهادعاوْه-3

.النبوةختمعدماْحمدغلامادعاء-4

والرسالة.للنبوةأحمدغلامادعاء-5

المسلمين.علىمنللجهادأحمدغلامإلغاء-6
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وادعاءاتها:بالقاديان!يةالتعريف:ولاللاالقسم-أ

قائلاَ:بنفسههووعرف،قاديانفىالمولودأحمدغلامالميرزاالىتنسب

ولدت(1)"مرتضىغلامالميرزاابنأحمدبغلامالمسمىأناأنىاللهرحمكم"فاعلموا

منقاديانقريةفىبخجاب،)2("فىالسيخعهداواخرفى،م0184سنةأو،م1839سنة

."كرداسبور")3(مديرية

ثقافته:

"ولما:59صالهند"مشايخإلى"التبليغكتابهفىنفسهعنأحمدغلاميقول

الصرفرسائلمنونبذة،الفارسيةمنقليلأقرأت،الشبابفىقدمىووضعتترعرعت

.(4)"الطبكتبمنيسيرًاوشيئَا،العلوممنوعدة،والنحو

ابنهذكركما،وأفيونمِنحشاشينأساتذتهبعض"وكان:ظهيرإحسانالأستاذيقول

فبراير5الفضلْ"قاديانيةجريدةفىالمنشورخطابهفىأحمدمحمودوخليفته

.(0)8م1929

وفاته:

بأنتسرى"،الأمرالله"ثناءروه!شملاالعالمم1907عامأحمدغلامتحدىوقد

صاحبه.حياةفىالمبطليقبضأنتعالىالثهودعا،سيموتالرجلنمنالمفترىالكاذب

فىوأصدر،(6)حتفهفيهمايكون،والطاعون"الكوليرا"الهيضةمثلداءعليهوشلط

(Y

(r

(5

(6

الثانىربغ-الهند-نججاب-قاديانفىالميكزينمطبعة.ط،77صأحمدغلاملمررا"الاشفتاء،،كتاب(

هـ.1325

:ط،127صظهرالهىلاحان،وتحليلدراسات-القاديايخةمننقلاْ؟34صأحمدلغلام،،"البريةكاب(

.؟م983-ـه4014نة،باكان-لاهور-النةترجمان)دارةالناضر16

الجامعةتورلهع،طه،21صالنعوىعلىالحنلألى،والقاديانيةالقاديانىعنفقلأ146ص،8"البريةكاب(

.t)982-ـه?204سنةالمنورةبالمدينةالإصلامية

.\YVصظهيرإحانللأصتاذ/،القاديانية(

.128صالابق(

.26صوالقاديانيةالقاديانى(
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.(1)012ص01المجلد!الرسالة"تبليغ:كتابهفىأدرجهاإبريل15بتاريخنثمرةذلك

الأطباء،الداءوأعيالاهور،فىوهو،الوبائيةبالهيضةأصيبم1908مايوشهروفى

منوالعشرينالسادساليومفىذلكوكانصباحًا،ونصفالعاشرةالساعةفىومات

.(3)اهبدفنحيثقاديانإلىجثتهنقلتوقد،(2)1908سنةمايو

أحمد:غلامادعاءات

فيها:تدرجعدةادعاءاتأحمدغلامادعى

مجدد.أنهم1885سنةإعلانهأولفكان-أ

موعود،مسيحأنهالسنةنفسوفىمعهود،مهدىأنهادعىم1891سنةوفى-ب

.عِبتمنبىولكنه

الأنبياءجميعمنوأفضل،مستقلنبىأنهم1190سنةأعلنذلكوبعدجص-

.(4)والمرسلين

:معهودومهدىموعودومسيح،مجددأنهأحمدغلامادعاء-1

المائة؟سْارعلىالله"بعثنى:قائلاَنفسهعنبنفسهيصرحأحمدغلامذاهوفها

خيرسنةواْقيم،النصرانيةناروأطفئ،الصليبواكسر،الملةوجهوأن!ر،الدينلأجدد

اللهنَمالمعهود،والمهدىالموعود،المسيحانْاوكسد،ماوأروجفسد،ماولأصلح،البرية

.(ْ)!الكرامرسلهكلمكماوكلمنى،والإلهامبالوحىعلىً

متَبِع:نبىأنهادعاؤه-2

الذىإلا،بعدهنبىلاالأنبياءخابمنبينا"إن:فيقولعبَّتمنبىأنهزعمإلىوينتقل

.(6)"الاتباعبعد،وملكحقلنافالوحى،ظهورهظلظهورهويكون،بنورهر!ني

.157-154صظهيرالهىلإحان،القاديانية:يراجع(1)

.27-26صالندوىالحنلأبى،والفادبانجةالقاديانى(2)

.159صظهيرإلهىلإحان،وتحليلدراسات-والقاديانية،27صللندوى،والقاديانيةالقاديانى:ينظر(3)

.138صظهيرإلهىإحسانللأسناذ،وتحليلدراسات:القاديانبة(4)

.02صالقاديانىأحمدلغلامالاستفتاء،(ه1

.22صالابق(6)
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بل،جديدةبشريعةجئتأوعد!هبمممحمدًاأضاهىبنبىلست"أنا:أيضاويقول

.(1)،عِبتمنبىأنا:فيهماكل

:النبوةختمعدمادعاؤه-1"

فيذهب،للنبوةادعاؤهوهىيتغياهاالتىغايتهإلىبهايمهدأخرىمرحلةإلىويتدرج

ففى،"...النبيينوخا-3...!القرآنىللفظبتأويلهالنبوةختمعدمإلى

:"290عالقاديانىإلهىمنظورمحمدبترتيبأحمدية"ملفوظاتكتاب

نأيمكنلااْنه:بهالمرادأن،النبيين3"خابفى-السلامعليه-الموعودالمسيح"قال

يكونلاقرطاسكلأنوكما،ئح!يخلأابخاتمهإلاالأنبياءمننبىأىنبوةالاَنتصدق

بخاتمهعليهامطبوغاتكونلانبوةكلفكذلك،3بالخابعليهيطبعحينإلامستندًامصدقًا

.(2)"صحيحةغيرتكونعل!هنج!اوتصديقه

:للنبوةأحمدغلامادعاء-4

رجلفىأفتونى...":نفسهعنفيقولوالرسالةللنبوةالغلامادعاءيجىءوهنا

"!انى:أيضئاويقول،(3)"يهانولاويكرم،يعانيومكلوهو،اللهمنمرسلإنى:قال

.(4)"...والإحسانبالفضلإلىويوحى،ربىيكلمنىالرحمنمنوالله

إنى:فقل،وآثرتكاخ!رتكإنى:وقالربىإلىفأوحى...":ثالثموضعوفى

.(5)"000وتفريدىتوحيدىبمنزلةمنىأنت:وقال،المؤمنينأولوأناأمرت

(r

.139-138صظهبهرإلهىلإحان،وتحيلدراسات:القادياية(

ممر-بالقاهرةالإسلامىالمختاردار،ثالثة.ط،هصالمودودىالأعلىلأبى،القاديانيةالمألة(

سيدنابعدنبىمن!ثرمفتوحالنبوةبابأنوجاهروابعد،فيماالقاديايونأعلنلقدبل،م1975-ـه1395

أحمدغلامالميرزاابنأحمدمحمودالدينلثرالميرزاتأليف،،النبوة"حقيقةكتابفىجاءفقد،عدصصممحمد

بعدمفتوخايزاللاالنبوةبابأنالنهار،رابعةفىكالضىواضحهو"ومما:228صللقاديانِنالثانىالخليفة

7صالمودودىالأعلىلأبى،القاديانيةالمسألة،،عئىجّ!االنبى

.12صاْحمدلغلامالاستفتاء،(

.24صالابق(

.26-25صالابق(
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وأزكىأوثانها،منالدنيالأطهر؟البديعاللّهمن"أرسلت:يقولرابعموضعوفى

.(1)"...وشيطانهاالشهواتمنالنفوس

.(2)والرسالةبالنبوةللوحىادعاءهفيهاذكرالتىالمواضعمنذلكغيرإلى

:للجهادالغاؤه-5

"إلغاءبتشريعهأصدرنفسهعلىخلعهالذىوالرسالةالنبوةمنصبومنوهنا

غلامفيقولالإنجليز""ضدالمسلمينجهادالأخصوعلى،المسلمينبينمنالجهاد"

المسلمينجميععلىوحرامبالجهاد،السيفعليهميرفعأنعندنايجوزلا..."أحمد:

.(3)،يحاربوهمأن

:49ع/4!"رسالات"تبليغكتابهفىأيضًاويقول

.(4)"...حرمقدللدينالقتاللأنالجهاد؟فكرةالاَن"اتركوا

وقد...بعدهمنالقاديانيونتبناهاوالتىالقاديانىأحمدغلاممزاعمأهمهىتلك

الردودهذهعرضالتاليةالصفحاتوستشهد...بطلانهاواْبانودحضها،الأزهرفندها

زهرية.الأ

-إلك+-*؟َب

.27صأحمدلغلامالاس!قتاء،(؟)

.36ص،34صأحمدلغلامالاستفتاء،:يراجع(2)

.56عأحمدلغلامالاستفتاء،(3)

.191صظهيرإلهىإحسانللأستاذ،وتحليلدراسات:القاديانية(4)
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Pi

نى:الثاالقسم-ب

:ويتناولالقاديان!يةمنالنقدىزهرالؤموقف

الأزهرية.للردودإجمالىتصنيف-

القاديانية.بيئة:الأولىالمسألة-1

اللاهورية.والجماعةالقاديانيةالجماعةبينفرقلا:الثانيةالمسألة-2

الموعود.المسيحأنهأحمد""غلامزعمبطلانبيان:الثالثةالمسألة-3

."النبوةختم"عدمأحمدغلامادعاءإبطال:الرابعةالمسألة-4

.للنبوةادعائهوإبطالأحمدغلامنبوءاتكذب:الخامسةالمسألة-5

والقاديانية.لأملاما:السادسةلةاث-6

وتراجعها.القاديانيةهزيمة:وأخيرآ

لمحذبر.بصبحةنذيرصوت-

القاديانية:علىالأزهرردودتصنيف

العشرينالقرنمنالأخيرالنصفسنىمدىعلى-المخخلفةبهيئاته-رهز!الاأخرج

:ذىوهاهىالقاديانيةلمزاعمومفندةداحضةوافرةاًد

الأزهر:مشيخة:أولأ-أ

بتاريخفتوى-الأسبقالأزهرشيخ-مأمونحسنالشيخأصدر-1

.باكستانفىنبىبنزوليؤمنونمنبارتدادم7/27/1959

صفحاتبضعفىتناولت،"للناس"بيانالميسرالموجزكتابهاالمشيخةأخرجت-2

القاديانية.مزاعممنوالتحذيرالتنبيهالثانىجزئهمن

الإسلامية:البحوثمجمع:ثانيًا

يلى:ماالقاديانيةعلىللردالمجمعنشر

الكتاب-الإسلاميةالبحوثسلسلة-حسينالخضرمحمدللشيخ،القاديانية-1

.م0197فبرايرهـ-1389الحجةذو،العاشر
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العامةالهيئة.طالظاهر،عبدعيسىحسنللشيخ،وتطورهانشأتهاالقاديانية

مصر-بالقاهرةالإسلاميةالبحوثمجمعونشرهبالقاهرةالأميريةالمطابعلث!ؤون

الثالثةالسنةأخرىمرةالمجمعطبعهثم،"أخرىبياناتأية"دونم1973عام

.م1992-ـه1241عام-الرابعالكتاب-والعشرون

الأمةمجلسعلماءمننخبة:تأليف،القاديانيةمنالإسلاميةالأمةموقف

البحوثمجمع-العامةبالأمانةالإسلاميةالثقافةنشرإدارة.ط،بباكستان

.م1976-ـه1396مصر-بالقاهرةالإسلامية

ضمنومنشورمقدمبحث-مدنىحسنأسعدلمولانا،هدامةحركةالقاديانية

عامالإسلاميةالبحوثمجمععقدهالذىالثامنالمؤتمربحوث

mv--A? rivمصر.-الإسلاميةالبحوثمجمع.ط،م

:والمقالاتالبحوثمنعدذاالأزهر""مجلةقدمتلك

العالم"أنباءبابفىجاء،903عر،م1953-ـه1372عام24المجلدفى

.لاهور"فىالقاديانيةؤفتنة:عنوانتحت...القاديانيةضلالبيان"الإسلامى

خطرهايبينلكتابعرضت،216ص،م1955-ـه3751عام27المجلدفى

."الإسلامعلىوخطرهاالأحمدية"النحلة:عنوانتحت

فىأحمدغلامبكذبنوهت710ع،م1955-ـه1375عام27المجلدفى

النبيين"خابم:السنةلامقالثنايافىوذلك،المفجعهلاكهوبيان،للنبوةادعائه

.هّللارحمه،الساكتمحمدطهللأستاذ،الرابعةالحلقة

751شعبانغرةعدد27المجلدفى r-1هـ rفىالمجلةعرضتم1956مارس

عنالقناعفيهكشف،المودوديالأعلىلأبى"البيانات"،لكتاب"الكتب"باب

للقاديانية.القبيحالوجه

تحتضافيًامقالأنشرت636-625ص،م1956-ـه1376عام28المجلدفى

للأستاذ/،"كتابألفمنكتابعنونجوىالإسلامىالتأليف"تشجيع:عنوان

الخطيبْالدينمحب
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القاديانيةالجوانببعضكشفت636ص،م1906-ـه1376عام28المجلدفى-6

."قاديانيات":عنوانتحت

"القرآن:عنوانتحت965-653ع،م1959-ـه1378عام30المجلدفى-7

الكريمالقرآنتناولتالتىالقاديانيةالكتبأحدزيفعنفيهكشفت،"المقدس

بالترجمة.

"أنباءباب1050ص،م1961هـ-فبراير1380رمضانعدد32المجلدفى-8

عليها.بالردالعلماءبعضوقيامالقاديانيةخطرإلىأشارت"ةفاَمثلا

تحتمقالأنشرتo)1)-1)46!س،م1962-ـه1382عام34المجلدفى-9

بهبعث،"(النبيين!وخا"3:تعالىقولهتفسيرفىالأحمدية"خطأ:عنوان

.وقتذاك،بنيجيرياالمتحدةالعربيةللجمهوريةالئقافىالمستشار

بابفىنشرت1162-1160ص،م1962-ـه1382عام34المجلدفى-01

.الإسلاممعتعارضهاوتبينالقاديانيةتدينفتوى:N)الفتاوى"

تحتمقالأنثسرت752-749ص،م1972-ـه1392عام44المجلدفى-11

الطائى.الدينكمالللأستاذ/،"والأحمدية"القاديانية:عنوان

1ص،م1981هـ-أغسطس1401شوالعدد53المجلدفى-12 AAAنشرت

.الإسلامعلىوخارجينمسلمينغيرالقاديانيينبأنالهند:علماءفتوى

-1921ص،م1985سبتمبرهـ-5014الحجةذىعدد57المجلدفى-1'

192 i،الحق-جادعلىالحقجادالاكبرالإمامفضيلةبياننشرت4220عو

.الإسلامعنوخروجهمأحمد،غلامأتباعبشأن-اللّهرحمه

الشريف:الأزهرجامعة:ثالثًا

التالى:النحوعلىوالمقالاتالردودمنوانرًاعددًاوأساتذتهاشيوخهاقدم-أ

عبدالمتعالللشيخ،"الهجرى"عشرالرابعإلىالأولالقرنمنالإسلامفىالمجددون-1

.م9621-ـه1382مصر-بالقاهرةبادَالامكتبة،ثانية.ط،الصعيدى
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ط،البهىمحمدللدكتور/،الغربىبالاستعماروصلفالحديثالإسلامىالفكر-

هـ-1014رمضانمصر-بالقاهرةوهبةمكتبةتاسعةوط،م1957عامأولى

.م1981يوليو

الث!رباصىأحمدوالشيخفودهالرحيمعبدوالشيخزهرةأبومحمدالشيخشارك-

الإسلاملواءبمجلةوالمثمورة،"الإسلاملواء"ندوةضمنالقاديانيةعلىالردفى

.392-385ص،م1959أغسطسهـ-1379صفرعدد

غلامزعمهماعلىللرد-سريعةلمحةفى-زهرةأبىمحمدالشيختعرض-

الإملاملواهبمجلةمقالمناكثرفى...أتباعهأحدعلىالردفصلثمأحمد،

،511-506ص،م1961هـ-اكتوبر1381الأولىجمادى15السنة9عدد

:عنوانمخت567-562ص،م1961نوفمبر-.1381ةرخَالاجمادىوعدد

."باقيةالله"شريعة

.ط،الغزالىمحعدللشيخ،المستشرقينمطاعنضدوالشريعةالعقيدةعندفاع-

4؟هـ08عصر-بالقاهرةالحديثةالكتبدار،خامسة.وط،م1965أولى

1 AAAم.

؟77رقم-كابالألفمشروع-زهرةأبىمحمدللشيخ،الإسلاميةالمذاهب-

-بالقاهرةبالجعاميزومطبعتهابادَالامكتبةط-والعليمالتربيةوزارةإشراف

الطبعة.رقمأوالتاريخذكردونمصر

أولى،.ْط،عيثىالمغد!بععثمانللدكتور/،المحمديةبالنبوةالنبوةختمعقيدة-

.؟م976!؟396مصر-بالقاهرةوالتوزيعوالنشرللطباعةالأزهرمكتبة

.ط،الصوافمحمودمحعدللأستاذ/،الإسلاملمكافحةالاستعماريةالمخططات-

.م1977-ـه1397بالقاهرةالاعتصامدار،ثالثة

.ط،عميرةالرحمنعبدللدكتور/منها،الإسلاموموقفالمعاصرةالمذاهب-

.م9791-هـ1399السعودية-بالرياضاللواءدار،ثانية

أولى،.ط،شامةالغنىعبدمحمدللدكتور/،القاديانيةظهورفىالبيئةأثر-1

.م1980ينايرهـ-0014صفرمصر-بالقاهرةوهبةمكتبة
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-"سابقَا"الأزهرشيخ-اللّهرحمهالحقجادعلىالحقجاد/الشيخنشر-

عددبمصرالأوقافوزارةتصدرهاالتى"الإسلام"منبربمجلةالقاديانيةتدينفتوى

.135ص،م1980هـ-ديسمبر1401صفر

.طعمقر،محمدعطيةللشيخ،المعاصرةالقضايالأهمإسلاميةدراسات-

بالكويتالصباحمزسسةالناثسر-بالقاهرةالثقافةنشردارمطبعة

الطبعة.رقمذكردون،م1980هـ-0014

اليدمحرمحسنللدكتور/،الاسلاميةالمعاييرفىوالقاديانيةوالبهائيةالبابية-

الطبعة.رقمذكردونم1985-ـه5041مصر-بالقاهرةالهدىدار.ط،الجوينى

المعطىعبدللدكتور،ومواقفقضايا:المعاصرةالفكريةوالتياراتالإسلام-

.م1985-ـه5014مصر-بالقاهرةالمحمديةالطباعةدار،أولى.ط،بيومي

محمدمصطفىللشيخ،والمهديةوالقاديانيةوالبهائيةالبابيةفىالحقالقول-

.م19A1!6.18-القاهرة-اللبنانيةالمصريةالدار.ط،الطيرالحديدى

محمدمحمد/للشيخ،والمسلمينالإسلاممنوموقفهاالمتحالفةالشرقوى-

مصر-بالمنصورةوالتوزيعوالثرللطبعالوفاءدار،أولى.ط،الدهان

.م1988-ـه8،14

اليدالدينسعدللدكتور/،الإسلاممواجهةفىالحديثةالأساليباحذروا-

.م؟988ـه9014مصر-بالزقازيقالأرقم!ار،أولى.ط،صالح

دار،أولى.ط،حبيشالدسوقىطهللدكتور/،التاريخفىومجرهاالقاديانية-

.؟م989-ـه9014مصر-بالقاهرةالمحمديةالطباعة

أصولبكلية-يوسفتمامالعزيزعبدللدكتور/،معاصرةومذاهبأديان-

الكويت-الإسلاميةالمنارمكتبة،أولى.ط-بأسيوطوالدعوةالدين

1409&--fIRAA.

التقدممطبعة،أولى.ط،طهإبراهيمالسعيدللدكتور/وهؤلاء،الإسلام-

.م199.-ـه1410-مصر-بطنطا

دار،أولق.ط،هلالالصبورعبدمحمدللدكتور/،الميزانفىالقاديانية-

.م1990هـ-0141-مصر-بالقاهرةالمحمديةالطباعة
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-بالقاهرةالإسلاميةالدعوةبكلية-الهوارىحسنللدكتور/،القاديانية-22

.م1991-ـه1411مصر-بالقاهرةالإسلاميةالحسينمطبعةأولى.طمصر-

حجازى،اللّهعوضالدكتور/الأستاذلفضيلة،الإسلاميةالعقيدةفىدراسات-23

.م1992-ـه1413مصر-بالأزهرالمحمديةالطباعةدار،أولى.ط

الجامعية:رسائلهاخلالمنالأزهرجامعةقدمتوكذا-ب

شانوغومحمدإعداد:ماجستير:الإسلامضوءفىوالقاديانيةالبهائيةعندالتنبؤ-1

.م1991-ـه1141بالقاهرةوالدعوةالدينأصولبكليةعثمانابن

معالجتهاةووسائلالحاضرالعصرفىالإسلاميةللدعوةالمناوئةالحركات-2

بالقاهرةوالدعوةالدينأصولبكليةدرويشمحمدنادى:إعدادماجستير

.م1996-ـه1417

:الدورلاتوأما-ب

كليةبحوليةبحث-مباركحسنسيدللدكتور/منها،الإسلاموموقفالقاديانية-1

.م1989-ـه9014عامالسابعالعدد-بأسيوطوالدعوةالدينأصول

النصر:سيفالعزيزعبدللدكتور/،والوحىالنبوةفىالقاديانيةاْباطيلدحفرر-2

عاموالسابعالسادسالعددينبالقاهرةوالدعوةالدينأصولكليةبحوليةبحث

.م1990-ـه1410وعام،م1989-ـه14!9

كليةبحوليةبحث-عابدمضصورعابدللدكتور/،الإسلاممنوموقفهاالقاديانية-3

.م1991-ـها411السابعالعدد،بأسيوطوالدعوةالدينأصول

بحثربهعبدعبيدعطيةللدكتور/منها،الإسلاموموقفالقاديانيةعقيدة-4

عشرالحادىالعدد-بأسيوطوالدعوةالدينأصولكليةبحولية

413f A Ar,oo.

بحث-درويشكاملمحمدماجدة/للدكتورة،الإسلامميزانفىالقاديانية-5

عشرالخامسالعددبالقاهرةللبناتوالعربيةالإسلاميةالدراساتكليةبحولية

الصفحاتستعرضردود،منعليهوقفتمااْهمهوهذا،م1997-ـه1417

ولُبابها.وزُبدتهالرحيقهاالتالية
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ولى*ال!المسألهَ*

القاديانيةر!سونيةالقاديابيئة

والقاديانية:الأزهربينالأولالاصطدام.

"لاهور"جماعةحاولتملما0194،م1939"عامى"فى:أنهإلىأشيربدءذىبادئ

الدين،أصولبكليةوألحقتهمابطالبينفبعثتلدعوتهاالأزهر""الجامعتأييدتنالأن

"تعاليمسمياهأحدهماالإسلامستارتحتباسمهاكتيباتنشرالطالبانهذانوحاول

فىالإسلامتطعيمبدايةكاناالكتابانوهذانعرفناها"،كما"الأحمديةوالثانى،أحمدية

القاديانية.بتعاليممصر

معهما،،للتحقيقلجنةلهماشكلالطالبينهذينبأمرالأزهرالجامعشيخعلمفلما

كليةعميد"اللبانالمجيد"عبدالشيخبرئاسةاللجنةهذهوكانتمذهبهما،منوالتحقق

منالطالبانوفصل،كافرونالقاديانأنقراراتهافىاللجنةوكتبت،آنذاكالدينأصول

استبعادمبدأاسقهناومن،المصريةالصحفعنهماونشرت،ملحدينواعتبراالكلية

.(1)"الشريفبالأزهرالدراسةمنوالا"حمديينالقاديانيين

لبلادالدينيةالحالةإلىالا!نظارالشريفالأزهريلفتالقاديانيةعلىردودهمستهلوفى

عبدالظاهر)2(،عيسىحسنالأستاذ/فذكر،القاديانيةمنهاخرجتالتىالبيئةوهىالهند،

فىطبيعتهاإن؟حيثومتألهينمتنبئينوطنوأيضا،والمذاهبوالنحلللأديانوطنالهندأن

قوسبألوانتكونماأشبهبألوانوالمتلونةالمتنوعةالمناخيةطبيعتهاعنتختلفلاالدين

.(3)والنحلالمذاهبمنشتىوظلالأطيافمنتتألف،قزح

الإفتاءدار"فتاوى:ويراجع،221-022ص،الظاهرعبدعشىحسن/للشيخوتطورها،نث!أتهاالقاديانية(1)

.960الموضوعم1939لعامسليمالمجدعبدالشيهخفقاوى-المصرية

لهوكانتالقاديالينأفكارمنكثيرعلىواطلع،الإفريقيةالبلادإحدىفىللأزهرمبعو"لاكان،الأزهرشيوخمن(2)

الظاهرعبدعيسىحسنللثيخ/وتطورها،نئأتهاالقاديانية:ينظر...فكريةولقاءات،دعاتهمبعضمعتجارب

.9-8ص،هص

الصبورعبدمحمدللدكتور/،الميزانفىالقاديانية:أيفئاويراجع،02صوتطورهاثأتهاالقاديانية:يراجع(3)

1ص،هلال r - A
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وهى،الهنديةالبيئةهذهفىوجدتظاهرةثمةأن:فيذكرشامةمحمد/دويكمل

وكانجديد،مذهبأوواحددينلنسجالمختلفةالأديانمبادئبينوالتلفيقالمزجظاهرة

بينفيهامزج-القاديانيةهى-بدعوةفنادىأحمد،غلامميرزاعلىكبيرأثرلهذلك

.(1)!...إسلاميةوأخرىمسيحيةمبادئ

وسيرته:أحمدغلامشخصية

بطلانيبينبماوسيرتهشخصيتهمنطرفًافيذكرأحمدغلامإلىالأزهرويعرِّج

أحمد:غلامعنبقولهالحسينالخضرمحمدالشيخذلكيبدأ،دعوته

أباهبأناللّهمنوحىعليهنزلأنهأحمدغلامفزعمأبوهمرضم1876سنة"فى

بعدوأخذ،(2)عليهنزلوحىأولزعمهمفىالإخبارهذاوكان،الغروببعدسيموت

هذهيلاقونالمسلمونوكان،الوحىطريقمنيتلقاهاأنهزاعمًاآراء،ببعضيصرحهذا

المسيحأنهفيهأعلنمنشورًاوأذاع"لودهيانة"بلدةإلىفرحلالشديد،بالإنكارالمزاعم

بالإنكار.الشريعةعلماءوجههفىفقام،المنتظر

سنةوفىبالإنكارالعلماءفواجهه،نحلتهإلىداعيًاKLANإلىأحمدغلامانتقلثم

يجب،فلم،للاجتماعأحمدغلام"البنجاب"فىتركياسفيركامىحسيندعام1897

فىنشرعنهانصرافهوبعد،الوحىنزولمنيذَعيهمامنهوسمعبنفسهإليهفذهب

الإنكار.أشدأحمدغلاميدعيهمافيهأنكرمقالأ"لاهور"صحف

الإسلاملعلماءخطابًاخير""الصلح:عنوانتحتأحمدغلامنشرالسنةتلكوفى

كاذبًاكانفإذا،سنينعشرمدةعليهوالتشنيعمعارضتهعنيكفواأنفيهيدعوهم

للحقلمعرفتهمسببَاالهدنةهذهفستكون،صدقهتبينوإذا،كذبهيظهرمافسيصادفه

يناوئونه.صعلىالنّهينزلهالذىالعقابمنونجاتهم

المزان،فىالقاديانية:أيضئاويراجع،22-17صشامةمحمدللدكتور/،القاديانيةظهورفىاليئةأثر:يراجع(1)

.\،-)rص،هلالالصبررعدمحمدللدكتور/

ادعاءاتهبتتغشفيعمحمدمفتىالثيئ"السابق"،الباكتانيةالديارمفتىقام:عابدمنصورعابد/ديقول(2)

ادعاء،،،70"فوجدهاالادعاءاتهذهبجمععرفانىالبثرأبوالعلامةبعدهمنقامثم،لهادعاء،8268فأحصى

كتابْافألف،8البوةاختممجلةتحريررئيىباوايعقوبالرحمنعبدالثخجاءثم،مستقلكتابفىوثرها

"إلهامات"،:الأربعةكتبهخلالمنأحمدغلامميرزاادعاءاتمنادعاء،"002!علىيزيدمافيهجمع

اصولبحوليةبحثمنصورعابدللدكنور/،الإسلاممنوموقفهاالقاديانية:ينظر،!وحى"!5روْيا"،8"كثوف"،

.113ص،التاسعالعددبأشوطالدين
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واستمرواعلى،الاقتراحهذانرفضوا،غباوةالإسلامعلماءعندالمكيدةهذهتجدولم

ضلالته.فىالسقوطمنالناسوتحذير،آرائهتفنيد

مذهبه،إلىداعيًاليخطبدزسيلكوت"؟و"لاهور"إلىبم1903سنةبعدسانرثم

خطبه.إلىيستمعوابألأَللناسفيهينصحونمنشورًاهنالكالعلماءفأصدر

الخطابةمنيتمكنولموجههفىاء:!لافقام"دهلى"إلىسافرم5190سنةوفى

فلقى،مذهبهمبادئبينهمليبثفيهيقيمالذىالمنزلإلىطائفةدعاأنهإلا،عاممحلفى

خائبًا.المدينةفغادر!انكازامعارضةبعفالحاضرينمن

وبعث،الدياناتمندوبووحضره"لاهور"فىالا"ديانمؤتمرانعقدم1907سنةوفى

الحاضرينمنجماعةقابلهلقراءتهأتباعهأحدقامولماالمؤتمر،فىليقرأمقالأأحمدغلام

.الاستهزاءبكلماتورموهبالازدراء،

وصار،مجيئهالمسلمونأنكرإليهاوصلوعندمالاهورإلىذهبم1908سنةوفى

يحذرونخطبًاويلقون،منزلهحولبراحفىالعصرصلاةبعديومكليجتمعونالعلماء

.(1)بمزاعمهالاغترارمنالناسفيها

بقوله:زهرةاْبومحمد/الشيخوصفهوقد

مجذوبًا")2(ْيكونأنيشبهرجلأ"كان

أحمد:لغلامالإنجليزىالاستعمارتربية

وتطبعالإنجليزىالاستعمارأيدىعلىتربىأنهالشرباصىأحمدالدكتور/ويذكر

وحمواوأدبئاماديّاوأعانوه،فيهونفخواذلكبعدوحموه،فتاتهممنواكلبطباعهم

دعوتهفكانت،واستنكارهالشعبغضبمنووقوهوالجنود،بالشرطةالمضللةاجتماعاته

الإنجليز)3(.حرابتحتتسير

.بتصرف11-9صحينالخضرمحمدلثيخ،القاديانية(1)

ومرضوعهاالإسلاملواءندوةباب385ص،1959هـ-أغسطس1379صفرعددالإسلاملراءمجلة(2)

."،القاديانية

.390صالابق:ينظر(3)
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أحمد:غلاموكتابةأسلوبرداءة

وأسلوبهاْحمدغلامشخصيةمعالمإبرازإلىالظاهرعبدعيسىحسنالشيخوينتقل

ىذ،مضنىرجلصورةيرى،كتبهبهاتستفتحالتىلصورته"الناظر:فيقولالكتابةفى

نظراتعينيهمنتشع،والانقباض،والبلاهة،الكاَبةمنسحابةتظلله،معلولجسم

يتميزنجده،اًماعوعشرينثمانيةخلالكتاباتمنلهظهرماواقعومن،(1)غامضةزائغة

والتكرار،العبارةفىوركاكةالأسلوبرداءةمع،والمناقشةالكتابةفىالنفسطولبظاهرة

كانالبدايةفىكتبماومعظم،المضمونوضحالة،والإقذاع،والإكثار،والجدل،الممل

هذافىإنتاجهباكورةوكان،خاصةبصفةةيرَالاووالبرهميةوالمسيحيةوالنحلالمللعن

.م1879عامبدأه"أحمدية"براهينالضخمكتابهالميدان

نأإلىتوقفثم،م1884حتىم1880عاممنالفترةفىأجزاءأربعةمنهوظهر

علىفيهالقارئيجدولا،م5190عامسنةوعشرينخمسبعدالخامسجزؤهظهر

وبخاصةبها،سبققدعلميةأفكارمنفيهماإنبلأصيلأ،علميًّاابتكارَاوفخامتهطوله

عنتخرجهودعاوىأساليبمنبهاتسمعمافضلاً،الكتابأهلمجادلةمجالفى

جميعًا)2(.كتاباتهطابعهذايكونويكاد،الهادفالدينىوالنقاشالعلمىالبحثمجال

مريبة:تصرفات

فىجاءحيث،الأخلاقيةالناحيةهى،سيرتهمنأخرىناحيةإلىالأزهرويعرفي

كلامخلالمن-البحوثمجمع.ط،"القاديانيةمنالإسلاميةالأمة"موقفكتاب

بيانفىصادقمحمدالمفتىالخاصمريده"يقول:-أحمدغلامعنأنفسهمالقاديانيين

الموعودالمسيححضرةبيتفىتسكنمجنونةنصفامرأةكانت:الميرزابصرغضر

وفىفيها،ويكتبيقرأحضرتهكانغرفةفى،عجيببتصرفمرةقامتقد،وتخدمه

عاريةتغتسلوجلستثيابها،المرأةخلعتفعندماماء،قللبهاحفرةكانتالغرفةناحية

محمدللمفتى،"حبيبزذكركتابمنلما،تصنعفيمايفكرولمكتابتهفىمشغولأاستمر

.61صالظاهرعبدعيىحنلثميخ/وتطورها،نثأتهاالقاديانية(1)

.بتصرف73-71صالابق(2)
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نساءأن:م1928مارس2"الفضل"ْمجلةفىوجاءلىقاديان"،.ط،38صصادق

جاءكما-العامةفتواهأنمع،المتعددةبخدماتهويقمنالميرزابيتفىيسكنكنأجنبيات

79أحمدبشيرللميرزاالمهدىسيرةفى / Y،ولوالمرأةمصافحةجوازعدم-م1927.ط

.عجوزًا")1(كانت

وفاثه:

القاديانىهذااللهأهلك"وقد:وقالتذلكتتبعتالأزهرمجلةفإنوفاتهوأما

الهندية:الصحفذكرتوقد...":قالتثم،(2)"ـه1326سنةفىمزمنشديدبإسهال

.(3)"الحاجةلقضاءالخلاءفىجالسًاومات،الموتقبلفمهمنتخرجكانتالنجاسةأن

لماالأزهريةالمؤلفاتبيانعرضعن-سيرتهسردفى-أعرضالبحثهذاأنعلى

الوقت-ذاتفىوبرهانًا-جزاءكانت،ومصائبوعللأمراضمنالغلامأصاب

ابتلاءأحياناتكونقدالأمراضبعفهذهن!الوذلك...والمجتمعللدينوإفسادهلكذبه

-وللشروع،التطويلخشيةأخرىناحيةومن،كذلكليستهناكانتوإنواختبارًا،

مزاعمه.دحضفى-بسرعة

ثذ:+-يف

البحوثمجمع.ط،orصهامشباكهمتانعلماءمننخبةتأليفْ،القاديانيةمنالإسلايةالأمةموقف(1)

فىالإسلامعلماءمجلىرئي!آزادالقادرجدمحمد/دلانعلىجاءقدأنهإلىالإممئمارةوتجدر،م1976

اللواءجريدة:تنظر،الإسلاممفاهيملثرالمجلسهذافىيعملونأزهريًاعالماوعثرينسبعةان:باكتان

.،الإسلامى"وطنناباب13ص،م024/10/1999؟هـ-4؟رج!5الخمش،الإسلامى

;r)071ص،م1955-ـه1375عام27المجلدالأزهرمجلة.

(r)الأستاذ/أيفخاالخبرهذاأوردوقد،075ص،م1972هـ-نوفمبر1392شوالعدد44المجلدالأزهرمجلة

أحمدغلامليرةعرضوقد،158ص،8وتحليلدراسات-"القادبانيةكنابهفى-اللهرحمه-ظهيرإلهىإحان

.14-11صالمزان"،فىالقاديانية8:كتابهفىهلالالصبورعبدمحمدالدكتور/،هلاكهحتىولادتهحينمن
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الثانية*المسألة*

اللاهوريةوالجماعةالقاْديانيةالجماعةبينفرقلا

محمد/الشيخفيقول-أحمدغلامبعد-القاديانيةزعماءمسيرةالأزهرويتتبع

مذهئا(1)الديننورخليفتهوأيامأحمد،غلامأيامفىالقاديانية"كانت:حسينالخضر

بينهم،فيمايدبالاخثلافمنشىءابتدأالديننورحياةاَخرفىأنهمغيرواحدًا

شعبتين:إلىانقسمواالديننورماتوعندما

أحمد.غلامبنمحمودالشعبةهذهورئيس"قاديان،شعبة:الأولى-أ

الإنجليزية.اللغةإلىالقرآنمترجمعلىمحمدوزعيمها!لاهور"شعبة:الثانية-ب

مرسل.نبىأحمدغلامأنعقيدتهافأساسقاديانشعبةأما

غلامكتبولكناْحمد،لغلامالنبوةتثبتلاأنهامذهبهافظاهر:لاهورشعبةوأما

.(2)إ؟يصنعونفماذا،والرسالةالنبوةبادعاءمملوءةأحمد

نأفيهينكركتائابلاهور"نكس"بلدفىالقاديانيةمعتمدإلينا"بعث:قائلاًيتابعثم

مجدد.!ووإنما،النبوةادعىقدأحمدغلام

وهلالسلامعليهمريمبنعيسىعلىنفسهفضلقدمجددكمحضرةإن:لهونقول

والرسالة،النبوةأوتىأنهيزعمأنقبلعظيمرسولعلىنضهيفضلأنلمجدديصح

الأمةهذهفىاللّه"بعث:الوحى"-"حقيقةكتابهفى-يقولالذىهومجددكمألي!

(1)

(2)

قرلى،الديننورحاجىوهوالفاديانىأحمدغلامضلالةكتافهمعلىقامتالذينالأربعةالأركانأحدهو

081سنةمايومنالقاديانىأحمدغلامخليفةكانالذى Rعلىومحمد،م1914مارسفىهلكأنإلىم

عضؤاكانالذىالدينكمالوخوجه،م1951كتوبر13فىهلكأنإلىالحركةهذهتزعمالذىاللاهورى

مجلة،القاديانىالغلامابنالدينبثيرمحمودوالرابع،أحمديةأنجمنلصدروسكرتيرآالقاديانىالمعتمدينبمجلص

"لجغبعنوانالخطيبالدينمحبللأشاذ/،مقالمن629ص،م؟9ه1--.؟376عشة28المجلدالأزهر
-57صحي!الدسوقىولللدكتور/،التاريخفىومصيرهاالقاديانية:أيضْاويراجعالإملامى"،التاليف

تنظر:،الغلامحفيدأحمدناصرمرزافهوالصثرينالقرنشعيناتفىوخليفتهمالقاديانيةرئي!وأما،011

،المقدمة،.القاديانيةمنالإملاميةالأمةموتف

والمهدية،والقاديانية،والبههائهالبابيةفىالحقالقول:أيضًاوينظر،30صحينالخضرلل!يخ/،القاديانية

.124صالطر،مصطفىللشيخ
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يدعىالذىهومجددكمليسأو،8الكمالاتجميعفىالأولالمسيحمنأفضلمسيحَا

وقالواعنهفأعرضواقومهإلىأحمدأرسلنا"إنا:8"أربعينكتابهفى:قولهإليهأوحىأنه

.(1)"رشأكذاب

نأمنتدعيهمالاهورنرقةمنيقبل"فلا:الصعيدىالمتعالعبدالشيخقالثمومن

اْنهيفيدذلكعنكئيرًايزيدلاأنهدعواهمأنعلىمجددًا،كونهعنكثيرًايزيدلاأمره

يخففواأنيحاولونولكنهممجدد،مناكثرأنهفيهيعتقدونأنهمويفيد،عنهقليلاَيزيد

إلىيجروهمثمأولأ،بدعوتهالاعتقادمنشىءإلىليجروهم؟غيرهمعلىاْمرهمن

.أخيرًا")2(كلهابهاالاعتقاد

جاءحيث،والعشرينالسابعبمجلدهاالزيفهذاأيضاتكشفالأزهرمجلةهىوها

اسمفانتحلتالمسلمينبينافتضاحهبعدالقاديانيةعنوانمنتهربت"اللاهورية:فيه

ضعافمنبهتهزأنفاقًااصطنعتلأنها؟الصريحةالفرقةمنأخطروهى"الأحمدية"

مؤلفاتلكن،اًّيبنيكنولممصلخاكانالقاديانىأحمدغلامأنلهمفتزعم؟العقول

.(31"للنبوةبادعائهتصرحالأيدىفىوالموجودةمرارًاالمطبوعةالقاديانىأحمدغلام

الأزهر-مجلةصفحاتعلى-اللهرحمهالخطيبالدينمحبالأستاذ/همثولذا

مقالأفكتبكتبها-أحدبنشر-مصرفىاللاهورية"للجماعةةللترويجمحاولةصذَإلى

ومن"كتابألفمنكتابعنونجوىالإسلامىالتأليف!تشجيع:عنوانتحتضافيًا

ضيوفمنسعودىفاضلأطلعنىالأمسوفى...":الصددهذافىفيهجاءماأهم

أنهعلىونشرتهبمصر،والتعليمالتربيةبوزارةالعامةالثقافةإدارةاختارتهكتابعلىمصر

لداعيةالكتابهذاأنالدهةيثيرمماوكان،الألفكتبهاسلسلةفىالإسلاميةالكتبمن

.!القاديانىأحمدغلامالبريطانىالاستعمارصنيعة،الثهعدوتلاميذكبارمن

الكتاببترجمةعلاقةلهمنوكلالعامةالثقافةإدارةأنالقارىْيحسبنولا

.556صالاسلامفىالمجد!بىن(2).تجصرف68-67صحين،للخضرالقاديالْية(1)

عدد44المجلدأيضئا:ويراجع،الكتب"،باب،216ص،195o--.1375سنة27المجلدالأزهرمجلة:تنظر(3)

الدينكمالللأستهاذ/،،"والأحمدية،القاديانيةبعنوانمقال،752-751ص،م1972هـ-نوفمبر1392شوال

الطافى.
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غلامتلاميذمناللاهورىعلىمحمدأنيجهلون،إصدارهعلىوالإشراف،ومراجعته

عنهفزعموابالمؤلفالتعريفصفحةفىبهواعترفواذلكعرفوافإنهم،القاديانىأحمد

فىالدنيامطامعنبذوقد،الكريمبالقراَنمولغاعابذا،،الفضيلةعلىعاكفًا"نشأ:أنه

أستاذهوعن...الأحمديةالحركةمؤسسالقاديانىاْحمدغلامالروحىمرشدهصحبة

لتحملالإسلاميةالمجلةأستاذهبنصيحةنشروقد،الزاهدينومسالكالنساكطرائقسلك

.وأمريكا،أورباإلىالإسلامتعاليم

علىبمحمدالظنتحسنوالتعليمالتربيةبوزارةالعامةالثقافةإدارةأنهذاومعنى

أحمدغلامبأنالاَنحتىعلمعندهاوليس،القاديانىأحمدغلاموأستاذهاللاهورى

لاأنهاأيضًاهذاومعنى،الزاهدينالنساكأئمةمنليسوأنه،للإسلامعدوالقاديانى

جنبفىالتفريط"إن:"التبليغ"كتابهفىقالوأنهالبريطانىالاستعمارصنيعةأنهتعلم

القاديانىأحمدغلامأنتعلملاأنهاأيضًاهذاومعنى،"اللهجنبفىكالتفريطانجل!را

يوحىنبىأنهيدعى"م1908سنةمنلو!الاهـ"النصف1326سنةفىهلكنْاإلىكان

إلخ....إليه

لهاختارتالذى،اللاهورىعلىمحمدلتلميذهالروحىالمرشدأحمدغلامهوهذا

الثقافةفىالفراغليسذَ؟كتابألفمنكتابًاوالتعليمالتربيةوزارةفىالعامةالثقافةإدارة

الإسلامية.

مرشدهكانإذااللاهورىعلىمحمدذنبوما:العامةالثقافةإدارةلناتقولوقد

.؟الجحيمفىلهاقرارلاالتىالدركةهذهإلىمنحطًاالروحى

ريليجنز"أرف!ريفيومجلةفىمقالةاللاهورىعلىلمحمدأن:ذلكعلىوجوابى

المسيحيةكمثلوالإسلامالأحمديةالحركةمثل"إن:فيهايقول163صالثامنالمجلد

ديانةهىإنمادعاتهامنهوالتىالأحمديةالحركةبأنيعترفأنه:هذاومعنى"واليهودية

نأ:اًضيأذلكومعنى،اليهوديةعنالمسيحيةتختلفمابمقدارالإسلامعنتختلفأخرى

للإسلاممسيحَاكانمأفونهمبأنيسلمونالا!حمديينمنوجماعتهاللاهورىعلىمحمد

إليه.يوحىكانأنهفىيكذبونهولا،لليهوديةمسيحًامريمبنعيسىكانكما
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علىمحمدبتوقيععليهاموقعوهى-عقائدهمفيهاأعلنواالتىالنشرةفىوإنهم

،عشرةالرابعةالمائةمجددأحمدغلامإن:منهاالرابعةالفقرةفىقالوا-هذااللاهورى

.أولياءهيكلماللهبأناعتقادهمأعلنواالخامسةالفقرةوفى

لاالإلهىالوحىباب"إن:للقرآنترجمتهمقدمةفىاللاهورىعلىمحمدويقول

يدخله.أنالقاديانى!أحمدلغلامالتابع"أىالصادقللمسلمويمكنمفتوحًا،يزال

،"وقواعدهأصوله-الإسلامى"الدينكتابهمنموضعينفىأيضًااللاهورىويقول

الوحى"إن:م1952سنةبالقاهرةالحديديةالسككلمصلحةالعامالسكرتيرترجمهالذى

.(1الاَنإلىمستمر

تحتزعموام1933يوليه16فىالصادر"Light"النورمجلتهممن19العددوفى

بصوتكلمهاللهوأنالإلهىالوحىعليهيهبطغاندى"أن:"الله"صوت:عنوان

عنغاندىيحدثنا"لم:بقولهمالسخيفالخبرهذاعلىوعلقوا،"بأذنهغاندىسمعه

هوأنهوحقيقة،الإنسانيكلمبأنه-ذلكمنأبعد-حدثنابلفقطموجودبأنهاللّه

وتجعلهاالمسألةهذهتعظمأسبابلناخاصة"ونحن:قالواثم،"صوتهسمعبنفسه

."الأحمديةحركةفىالزاويةأحجارأحدهواللّهفصوتعندنامهمة

مأفونهمأنليثبتوا؟الوحىاستمراربدعوىوطائفتهاللاهورىعلىمحمدتمسكوقد

.(1)"إليهيوحىكانالقاديانى

القاديانيةبيننرقلاأنهفيؤكد"القاديانيةمنالإسلاميةالأمة"موقفكتاب!لختم

ولم،وديانةعقيدةالجماعتينهاتينبينفرقلاأنه"والحق:فيهجاءحيثواللاهورية

غلاممرزاحياةفىلااللاهورية""الجماعةو"القاديانية"الجماعةيسمىماهناكيكن

المدةهذهخلالففى،وفاتهإلىالديننورحكيمالأولخليفتهمعهدفىولاأحمد،

يلقبونهاللاهورىعلىومحمدالدينبشيرمرزابينهمومنالمرزاأتباعجميعكانالطويلة

منمدةاللاهورىعلىمحمدوبقى،ونبىرسولأنهعلىبهويؤمنونورسولأ،نبيّا

علىيطلقكانالفترةهذهخلالوفى،القاديانيةريليجنز""ريفيواَرفلمجلةمديرًاالزمن

62-635ص،م1957هـ-فبراير1376رجبعدد28المجلدالأزهرمجلة(1) Aبتصرف.
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كلجمعناولو،النبوةصفاتبجميعلهمعترفًابقىبل"الرسول"و"النبى"لفظالمرزا

م4190مايومن13فى:كتاباتهمنأمثلةهناونقدمكبيرأ،كتابًالصارتالمقالاتهذه

حاولالهندفىداسفور"!غورمحافظةقاضىمحكمةأمامبيانااللاهورىعلىمحمدقدم

"فرقان"بمجلة-:بيانهفىقال،كذابفهوالمتنبئالمرزايكذبمنأنيثبتنْافيه

المتهم-والمرزا،كذابفهوالنبوةمدعىيكذبمن"إن:م1942ينايرقاديان-الشهرية

.!اذئا"يرونهوأعداؤه،دعواهفىصادقًايرونهفمريدوهالنبوةمدعى-

أبوابجميعأغلقتعالىاللّه"إن:1A1-4ريليجنزآرفداريفيومجلةفى-وقال

يقتبسونالذينالكاملينمتبعيهعلىتغلقلمولكنها،مّخَيئيعمحمدبعدوالرسالةالنبوة

."بصبغتهمتصبغينالكاملةأخلاقهمنالنور

اللاهوريةالجماعةبهاأقرتبلوحده"اللاهورى"علىمحمدعقيدةهذهتكنولم

اكتوبر16صلح،"بيغاماللاهوريةالجماعةصحيفةنشرتفقد،اليمينىبيانهافىكلها

فيه:جاءومماكلهاالجماعةعنيمينيًّابيانًاسمتهما،م1942يناير"والفرقان"،م1913

."ومنقذهورسولهالعصرهذانبىالمعهودوالمهدىالموعودالمسيححضرةنرىونحن..."

وعندما،اللاهوريةالجماعةعقائدأصلعنحجابكلينكشفاليمينىالبيانوبهذا

علىمحمدانتقلالخلافةمسألةوظهرتالديننورحكيمالأولالقاديانيينخليفةتوفى

الاعترافرافضًامحمودالدينبشيرمرزابيعةمنكرًالاهورإلىقاديانمناللاهورى

.(1)بخلافته

اللاهوريةأن:بيانهفى-الحقجادالشيخ-الأزهرشيخالاكبرالإمامذكركذلك

.(2)الإسلامعنوخروجهابكفرهاأفتىثمومن..."القاديانية"أصلهانهجعلىسارت

زيفها،كاشفًالهاومبطلاًوداحضئامفندَاالقاديانيةادعاءاتإلىالأزهريدلفوهنا

الموعود.المسيحهوأحمدغلامأنبمزعمهمفيبدأ

.بتصرف38-36صالقاديانيةعنالإسلايةالأمةمرقف(1)

.م1923-1922ص،م1985هـ-مبتمبر5014الحجةذىعدد57المجلدالأزهرمجلة:تراجع(2)
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الثالثة*لةلسا*

ممالموعودح!سلا/،نهأممأحمد،،غلامءادعاؤهراللأإِبطال

ادعاءاتهبطلانإلىتشيرتوطئةكانأحمدغلاملب!يرةالأزهرتتبعمنسلففما

عبدالمتعال/الشيخفيذكر:الموعود"المسيحةأنهزعمهبإبطالالأزهريبدؤهاوالتى،ومزاعمه

غلامبلغ"لما:فيقول،الزعملهذابهامهدوالتيأحمدغلامحيلة-هّللا-رحمهالصعيدى

المسيحقامكما،لهدايتهمالمسلمينبينيقوموأنهالمنتظر،المسيحأنهادعىالا"ربعينِّنسأحمد

مريم،بنعيسىهوالمنتظرالمسيحأنالناسبينالمشهوركانولمااليهود،لهدايةمريمابن

إلىيصعدولم،الأرضفىدفنعيىأنادعى،الأرضإلىالسماءمنئانئاينزلوأنه

.المنتظر!)1(المسيحهوويكون،نزولهإنكارهذاعلىليرتب؟السماء

حامدمحمد/الشيخفضيلةذكرهمافيسوق(2)هراسخليلالدكتور/محمدويكمل

مناليوميكثرونالذين:قائلأ-"النبوى"الهدىمجلتهصفحاتعلى-(3)الفقى

التى،المارقةالكافرةالقاديانيةفرقةهمونزولهعيسىرفعإنكارفىواللجاجةالإلحاح

لدجالهاحجةوتجعلها،العربىمعناهاعنعيسىنزولفىالواردةالأحاديثتحرف

تتلوهترَألالهوأن،إليهيوحىنبىأنهيدعىالذىالقاديانىأحمدغلامالخبيثالكذاب

والأخلاقالعقلوعلىاللهعلىوالكذبللسخفرهظ"الاالمثلهى،الخاسرةالشرذمةهذه

علىتحصلأنواحتيالودورانلفمنتستطيعمابكلالضالةالشرذمةهذهوتحاول

مامعالعقولوصغار،الأحلامسفهاءبهاتصيدشبكةلتتخذهاالمسلمينلعلماءكلمات

خا3ا!جَن4!محمدًابأنالكفرشركفىلتوقعهموحثالتها؟الدنيافتاتمنلهمتبذله

للشيخالاسلامةالمذاهب:أيفئاويظر،055صالمعيدىالمتعالعبدلليخ،الاسلامفىالمجددون:ينظر(1)

.rvt-rvrصزهرةأبىمحمد

لابن،،الواسطيةالعقيدة8كتابوحققالستييات-فى-بالقاهرةالدينأصولكيةمدرسىمناللهرحمهكان(2)

علىحصل،م0194بالقاهرةالدينأعولكليةمنتخرجْ،م1915-ـه1335عامبمصرالثيئبكفر،ولدتيمية

مذاهبعلىورذهاللفيتيية"ابنرسالتهعنالدينأصولكليةمنأمتاذدرجةمن"الدكتوراه،،العالميةدرجة

5iمعااللهرحمهتوفىوقد،،المتكلمين 3 i-م1975شتعبرهـ.

بمصر،تصدرالتىالنبرى"،"الهدىمجلةومؤسىالأزهر،علما.منوهو،بالقاهرةالدينأعولكيةمنتخرج(3)

رجبفيوتوفى،م1917الأزهرمنالعالميةنال،م%AgY--.m.عامفيبالبحي!رةثبراخيثبمركزولد

.م1959يناير-ـه؟378
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ماكلفيهاللّهجمعالذى،القراَنكتاببعداللّهينزلهكتابولابعدهنبىلاوأنهالضيين

الدجالوكذبسخفليصدقوا؟ةرخَالاوالدنيافىوالرحمةالهدىمنالبشرإليهيحتاج

ماأشدوإن،ضلالهعلىفاتبعوهأغواهمومنيستحقهمااللهمنعليهأحمد،غلام

تهوىفيما،(1)شلتوتالشيخالأخفتوىاستخدمتقدالمنبوذةالفئةهذهتكونأنأخشاه

.(2)والباطلالدجلمن

"البشرى"جريدةنشرتفقد-اللهرحمه-الشيختوقعهماحصلقدولعله

الأزهرأن-الخمسيناتمنتصففى-5،6عدديهافىبيروتفىتصدرالتىالقاديانية

.(3)الناصرىالمسيحبوفاةيعترف

الأزهرعنالشائعةتلكفيهتكذببيانافأصدرتبالهندرهز!الابعثةنهضتثئمَومن

:الأزهرىالبياننصهووهاهذا،ادعائهفىأحمدغلامكذبوتبين،الشريف

نأالناسعلىتذيعالهندفىالفرقبعضىأنبلغنا:بالهندالأزهربعثةمن"بيان

فىةاعَذملاالفتوىهذهمستغلة،ماتقدم!َععيسىبأنباتفاقأفتواالأزهرعلماء

آخريأتىالذىالمسيحهوالقاديانىأحمدغلامأن:وهىإليهاتدعوالتىالخاصةأغراضها

.ماتقدعَقيمعيسىدامماضر!الاإلىنزولهعنالأحاديثأخبرتوالذى،الزمان

يحدثولم،الدينيةالمسائلفىرأيهعنتعترفتوىلجنةللأزهرإن:فنقولونبادر

،التىالفتوىهذهمثليقولونكماباتفاقالأزهرعلماءولاالفتوىلجنةأصدرتأنمطلقًا

لأغراضها.وتستغلهاوتذيعهاالجماعةهذهتدعيها

(2

(3

لكوينيصلحمستندالمطهرةالسنةفىولا،الكريمالقرآنفىلي!أنهإلىهذهفتواهفىشلشوتالثخخلص

آخرم!هاسينزلوأنهفيها،الاَنإلىحىوأنهالسماء،إلىبجمهرفعم!َععيىبانالقلباليهايطمئنعقيدة

م!َععيىرفعفىالمقالفصل:أيضئاوينظر،70-69ص،شلتهوتاليئفتاوى:ينظر،الأرضإلىالزمان

محمدالثخأنإلىكذلكالاثارةوتجدر،65-64صهراسخليلمحمدللدكتور/،الدجالوقتلهونزولهحيا

القمه.هذهفيفلتهوتالثخعلى،"..عابرة"نظرةكابهفيرذَقدالكوثريراهد

مجلة:وتراجع،67-66صهراسخليلمحمدللدكتور/حيا،م!ععيسرفعفىالمقالفصل:ينظر

-rvصهـ،1361شعبان15،16العددالسادسةالنة،"النبوىالهدى8 ri،السنةأنصارجماعةعنتصدر

مصر.-المحمدية

هذهكاتبأضافوقدبالهاث!،،67صهراسخليلمحمدللدكتور/حئا،م!ععيىرفعفىالمقالفصل

التوضيح.فىزيادةالخميات"،منتصف"فىعبارةالطور
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السابقينالمسلمينعلماءجمهوريعضقدكمايعتقدونالأزهرعلماءلأن؟وذلك

الصلب،مناللّهنجاهأنبعدالسماءإلىوروحهبجسدهرفععَ!مهً!معيسىأن:والحالسنن

بها:يتميزالتىصافالأوإلىمشيرة،الا!حاديثبذلكوردتكماالزمانآخرسينزلوأنه

.الدجالقتلهمن-أ

قولأ.لافعلاًضر!الافىوالرحمةوالعدلالحقوإقراره-ب

-د،اللّهابنأنهوادعائهمفيهغلوهمعنالمسيحيينويرذالصليبيكسركماجص-

القراَن.بهاجاءالتىالإسلامشريعةحولكلهاالأء3ويجمع

قاربهاأوبهااتصفقدكثرتهمعلىنيعَّدملامنأحدًانرلممميزةأوصافوتلك

والأحاديثتايَالافهمفىالشخصىرأيهعنيعترإنماذلكخلافينشرعالموأى،للاَن

الاْحوال.منبحالالأزهررأىعنيعبرولا،الموضوعبهذاالخاصة

.(1)"رمنلاالمنعمعبد-العقباوىالعال"عبد:بالهندالأزهربعثة

حسن/الشيخفيبرز،تفصيلبمزيدفيتناولهالزعمهذاعلىرذهالأزهريتابعثم

:فيقولالزعمبهذاللقيامأحمدغلامدفعتالتىبعفالعواملالظاهرعبدعيسى

الدور:بهذاللقيامودفعهالمرزالترشيحعواملعدةتكاتفت"ولقد

.الدعوةهذهبمثلللمغامرةالذاتىاستعدادهمنها-أ

زعامةلهاويصنعونيتبنونهالشخصياتوترقبهمالإنجليزالمستعمرينتطلعومنها-ب

المسلمينرماموتلوى،ضدهمالجهادباسمالإثارةتياراتتوقف،بأيديهمزمامهايكون

مصطنعة.روحيةبقيادةالشاغلالخلافمنمساربإلى

منوالدبوربالصباتأتيهرياحكليتقبلالذىومناخهاالبلادطبيعةومنهاجص-

التخريب.إلىالتوحيد

الدين"نور"الحكيمهو-حميملهصديقبهتقدماقتراحعندالعواملهذهوالتقت-د

فىعنهالحديثوكثر،بنزولهاخبرالذىالمسيحهوأنهويدعىيُظهِربأنللميرزاتقدم-

.997ص،م1955-ـه1375منة27المجلد:الأزهرمجلة(1)
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!!!!هعبم!!

الإعلان5-يتولىلملرزالحقىفىوأملأورغبةهوىالاقتراحويصلعف...الاسلاصىالمجتمع

،"إسلام"فتحص5كتبثلأفةالصسأنا!نهقىبانكتابة*مجلأوصرلا"،قوةفىلنفع!هعنه

.(1)م91\لم؟هوواحدعامفىثلاتهاوظهـرتلموهام،إزالة5و،مريمو*نوضيح

كتابهفى-المسيحلنزولأحبغلامتأويلالظاعرعبدعيىحنيلصيخويذكر

علىإعلامهوبل،المسيحتزولهوالنزولمني!رادليىه،فهمن-68ص،أوهام"إزالهَ

الخبرهذامصداقهو-نفسهيريد-(لعاجزهتاوأن،المغثيلضدرمالاصتعارةطررش

اذَعاها؟.التىالمماثلةهذهتكونكيفىن!ل،:قائلأيردثم،"2"8والإلهمالاعلامحسب

عليه-مريمابننزولفىالواردالحديثمنالهرا!موأنه!نرعمهرصولأنهيزعم

لتخبرنزلتوأنهاوتحريفها،النصوصبتأويلأخرىضزةيقفزثمعدلأ،حكع!-اللام

الكريمةةيَالاتفسيرفىبقولهالسفيهالمركبهذامثلووكصب،يسئص!فهومنؤًهو.رِوهط

:(12:)اتحربم(اَنِحوُرنِمفِيهِاَنْخَفَنَففَرْجَهَاأَ"نْعشًتْيفبيمجث!!ابت!تثرَمريمَ

ثم،الصديقةمريمدرجةفىرجلالإسلاميةالأمةهذهفى-صيكون؟نبثاز"منه

المريميةصفاتهمنينتقلالرجلأنأىعيسىمنهيخرجمريمفإذا،عيسىروجقيهعنخ

ذلكيسمىالمعنىوبهذا،العيسويةأنتجتالمريميةكينونتهفكأنما،العيسويةصلافهءإلى

."...مريمابنالرج!ط

والدرسبالبحثأنفسهمالعلماء"فيهاأضنىالزمانمنترنًاعشرثلاثةوبعدهكذا

هوماثم،والتخريجالفهمبهذاوعلمائهاالأمةعقولمنليسخرالقاديانىهذايأتى

.(3)"الكالخنزير؟قتلمْاالصليباكسرذلك؟محصل

-1Arصالظاهرعبدعيىحسنلثيخ/وتطورها،ثأتهاالقاديانية(11 A.بتصرف

غلامأن-لندوى،والقاديانيةالقاديانىكتابمنناقلأ-يذكرالظاهرعبدعيىحنالثيئأنعلى86صالسابق(2)

ادعىالتى،"م1891-م18798دعوتهمنالأولىمرحلتهفى،8م!عونزولهالمسيح"رفعقضيةفىنفسهناقضأحمد

الثانيةمرحتهفىذلكبعدعدلثم،ثانيةمرةونزولهم!عالمسيحرفعقررحيثوالتجديدالإعلاحفيها

أحمدغلامتبريرمحاولةعيىحنالثيخوذكرلنفسهالمقامليخلى،نزولهوعدمبوفاتهوقطع،8م1891-0190"

AVصوتطورهاثأتهاالقاديانية:يراجع،التناقضلهذا ، VV،القاديايةمنالإسلاميةالأمةموقفكتابنقلكذلك

صنةقاديان.ط،015-149صالوص،حقيقةكتابهفىالتناتضهذافىأحمدغلاموقوع،11"-11ص

عب.الوصلنزولرعمهإبطالقريبَاوم!اتى،ذلكإلىوجههالذىهوالوصبأنلذلكوتبريرههـ،1934

.917-781صالظاهرعبدعيىحنالثخللأمتاذ،وتطورهالثاتهاالقادياية(3)

http://www.al-maktabeh.com



العشرين(القرنمنالثانيالنصف)فيالمنحرفةالفكريةالتيارات.علىالردفىالأزهرجهود
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!469!!

هذاببطلانوأتباعهالقاديانىيلزمبماالردهذاعيشالمنعمعبدعثمانالدكتور/ويختم

ذلك،يكونلنوأنهفرضولو،لهاللّهبعثمنعقلأيمغلاالمسيح"موت:فيقولالزعم

لمجردالمسيحيةللحقيقةمظهرأكونهفى-أحمدغلامأى-دعواهصدقذلكيقتضىفهل

الأحاديثفهذهذلكومعهو؟بهمبشرةالأحاديثجعلفىأو،الدعوىهذه

الحقيقى.للمسيحولالهلاشىءعلىتدللافإنهاصحيحةتكنلمإن-أ

.اًتيمأماًّيحاكانسواءللمسيحفهى،صريحةصحيحةكانتوإن-ب

لأن؟بهوتبشيرهاعليهانطباق!افىدعواهتثبتلافإنهامؤولةكانتإنأما-!

المسيحاسممنالأحاديثفىماكليؤولنجدهبينما،القطعيةبالأدلةإلاتثبتلاالعقائد

المسيحية،أوبالبعثةالوحىمنادعاهمايصحفليس؟وأعمالهظهورهوعلاماتوصفاته

صدقهاأعوزهاإذابهايلصقهماالخارجيةالشواهدمنصاجهالهايلتمسدعوىهىوانما

.(1)"الموضوعى

مججلة-"الميلادية"الثمانيناتمنتصففى-مؤخرًاظهرلمابتتبعهالأزهرويختم

والتىبريطانيا،فى"لندن"بالقاديانيةالمراكزأحدعنالصادرة،الأديان"عرضتسمى

عبدالدكتور/فترجم-...الموعودالمسيحهوأحمدغلامأنمن-الزعمهذارددت

وعفب-العرمطاللغةإلىالإنجليزيةمن-هذهبالمجلةالواردالمقالالنصر)2(سيفالعزيز

السثويةإ3(.دوريتهافىبالقاهر"والدعوةالديبنأصولكليهونشرتهوداحضَا،اًّدارعليه

الموعود،المسيحأنهأحمد"آغلامادعا."أن:وهرموجمزااًّدرأسوقبأنكذلكوأختم

بدنا،حلأَروحين)فسانرأىهل:هرعجيئااسضهافاينيرواحد،وقتفىالمعهودوالمهدى

.(4)"!!؟خمسةالمسيحتثليثومع،ثلاثةتكونأحمدغلامروحولإضافة

.002-199صعث!عثمانللدكور/،المحمديةبالنبوةالنبوةخغعقدة(1)

والفلفة.العقدةقم-بالقاهرةلبناتوالعربيةالإسلايةالدراساتبكية(2)

بحث:الأولالجزء-النصرسفالعزيزعبدللدكتور/،والوحىالنبرةفىالقاديانيةأباطيلدحض:يراجع(3)

.393-366ص،م1989-ـه9014الادسالعدد-بالقاهرةوالدعوةالدينأعولكيةبحولية

العرفانمطبعةئانية.ط،73صالحنىالرزاقعبدلليد،وماصهمحاضرهمفىوالبهاثيرنالبايون:يخظر(4)

.م1962-ـه1382بيروت-عيدا-
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الرابعة*ةل!لا*-

!مالنبوةختم)/عدممأحمدغلاممءادعاإِبطال

والتفنيد،بالدحضويتناولهللنبوةأحمدغلامادعاءإلىالشريفالأزهرينتقلثم

قدبذاويكون،النبوةختمعدمادعائهبإبطالأولأيبدأالسبيلهذاالأزهرسلوكوفى

زعمهلإبطالاًد!همتتنبؤاتهفىالغلامكذبببيانذلكيؤكدثممبكرأ،عليهالطريققطع

.النبوةوادعائه

بالكسر--"النبيين3"خابقراءةأحمدغلام"نسى:زهرةأبومحمدالشيخيقول

."-التاء)1(بفتح-"النبيين"لخاتمتفسيرأنهايعرفولميعرفها،لمولعله

أ-قراءة،تراءتانفيها"خازم""كلمة:قائلاًالشرباصىأحمدالدكتور/ذلكويوضح

بفتحوالأخرى-ب،وآخرهمخاتمهمأنهعلىنصأنهافىجداللاوهذهالتاء،بكسر

الأخير")2(.المكملبمعحىاللغةفىتستعملأيضًاوهىالتاء،

تردوالتى-العربيةإلىالإنجليزيةمن-المقالاتأحدبترجمةالأزهرمجلةوتقوم

تحتصفحاتهاعلىذلكونشرت،"النبوةختملةعدمزعمهافىوتلاحقهاالقاديانيةعلى

الأصلنشرتكما،"النبيين3"وخازتعالىقولهتفسيرفىالأحمديةخطأ:عنوان

المجلة:نشرتهماُّصنوهذا،المجلةمنالعددبآخرالإنجليزى

:"النبيين"وخاتم:تعالىقولهتفسيرفىالأحمدية"خطأ

بنيجيرياالمتحدةالعربيةللجمهوريةالثقافىالمستشار(3)حسانتمامالدكتور/إليناأرسل

ٍدَحَأأَبَادَّمَحكَانَاَم!:تعالىقولهتفسيرفىالأحمديةبعضعلىاًذربالإنجليزيةكتبهبمقال

.(04:)الأحزاب(رِّجَالِكُمْنِّم

.3كاهص،م1959هـ-أغط!1379صفرعددالإسلاملواءمجلة:ينظر(1)

.392صالابق(2)

والابتكار،والتحقيقبالجدةمؤلفاتهتميزت،بحاثةمؤلفوهو،القاهرةبجامعةالعلومداربكلبةأستادأحالئايعمل(3)

.بالقاهرة،8الكتب"عالممكتبةمؤلفاتهبعضرثرت،الكتببعضترجمكما
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!ليهفثمالأحمدىمقالنصسيادتهأوردوقد،ترجمتهرأيناللنفعوتعميمًا

له:كمقدمةالكلمةبهذهالموضوعوصذَرأخطاء،منحواهمامفنذا

تقومالتىالدعاماتأقوىومن،مسلمنردكلتهمالإسلاميةالعقيدة:الإسلامفىأخى

.نقصانغيرمنتامةالرسالةبلغوأنهاللّهرسوليحطتجةامحمدًاالنبىأن:العقيدةهذهعليها

آخرنبىإلىحاجةهضاكوليس،الكريمالقرآنبذلكيشهدكاملدينإذنفالإسلام

القبيلهذامندعوىفكل،اللّهعنالمبلغينالرسلآخرئح!نج!امحمدبعداللّهيرسله

عنهينحرفمن،الإسلامبرسالةالإيمانمنمهضًاجانئايمثل،بهمسلمأمروهذا،باطلة

شعاراتعاليَارفعأو،مسلمبلقبالتشبثعلىأصرولو،الدينعلىخارجفهو

بهذا،أنفسهمقرارةفىيؤمنونلابالاسمللإسلامالمنتمينبعضويبدوأن،الإسلام

منوهمالفاسد،اعتقادهمفىفشاركوهمكلهمالمسلمونتحوللوالجهدببالغويودون

أساسه.منالإسلاميُهدمأنالمنحرفةأغراضهمخدمةسبيلفىيهمهملاهذاأجل

ىأ-الماضىسبتمبرفى"الاْحمدية"المنحرفةالجماعاتإحدىفىعضوقامولقد

أَبَامُحَمَّدٌكَمانَاَم!:،النبيين3"خاقفىالأحمديةقول:التالىالمقالبنشر-م1962عام

.(04:)الأحزابعلِيمًا(شَيْءِّلُكِبُهَفلاَناَكَوالنَبِيِّينَوَخَاتَمِهَئلالعُولًَرنِكَلَوزِجَالِكُمْنِّمٍدَحَأ

وصفهضوءعلى3الكرثللنبىوالمعنوىالحقيقىالوضعفهمفىالاضطرابسادلقد

الأفهاماعترىمايزيلمنهاالمفهومللسياقالدقيقةالدراسةولكن،ةيَالافىالنبيين3بخاب

.سائدةلأخطاءنتيجةهوغموضمن

أبتربأنهأعداؤهعيره،طفولتهمفىكلهمالذكورالنبىأولادماتحيثمكةففى

إذاعليهايقضىسوفالدعوةأنذلكمنومقصدهم،"اَركذابنايعقبلاالذى"والا!بتر

مثلبتهموتنفىهؤلاءعلىلتردالكوثرسورةفجاءتعليها،يخلفهذكرًاوريثاالنبىعدم

بهم.وتلصقهاالنبىعن

نأإلىويطمئنوا،المسلميننفوستهدأأنالكوثرسورةنزولبعدالطبيعىمنوكان

رجالأ.ويصيرواالطوقعنيشبواأنإلىفيعيشونالذكور،نبيهمذريةسيباركاللّه
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يكنلمعدصشّ!االنبىأناكدتالفهمهذابصددهانحنالتىةيَالاتنفىأنفلأجل

نأمنالكوثرسورةتررتهمامعالظاهرفىةيَالاهذهوتتعارضما،لرجلأبايكونولن

:والسورةةيَالابينالحقوللتوفيق،هووليسرتُبلاهمأعداءه

:يقال

روحىأبأنهثبتفإذا،ولاحقهمسابقهم،جميعهمللأمةروحىأبالثهرسولإن

أبتر؟.إنه:عنهيقالفكيفوللأنبياءللمؤمنين

نبىلاأنهبمعنىآخرهمأنهتفىالنبيينخازمان:قلناإذاذلكمنالعكسوعلى

تدحضلاوحينئذ،السورةوبينبينهاتساوقلانشوزوكأنهاتبدوحينئذفالآية،بعده

نفرضأننستطيعالنبيين3خابمعنىمعوتمشيًاوتقويهاتهامهمتدعمبلالمعاندينافتراء

الفهم:علىتردمعانأربعة

بالمع!ىقبلهولابعدهنبىلاأنهبمعنىالنبيين3خاؤكان3الكرثالنبىأن:أولها-أ

يزكيهأنيجبسابقنبىكلأنبمعنى،النبىخاوخ!تحملنبوتهكانتإذاإلاالسليم

أتباعه،منكانإذاإلابعدهالنبوةمرتبةيبلغأنلإنسانيمكنلاكما،لهويشهدالرسول

النبى-بواسطةاللهعنالمبلغ-الوحىمعمتفقةكانتإذاإلاتتاكدلاةاعَذملافالنبوات

لتعاليمه.ومطابقة

لهموالكمالالحليةومصدرالأنبياءواكملوأشرفأفضلالنبىأن:ثانيها-ب

جميعًا.

بشرائع.المرسلينالأنبياءاَخرالكريمالنبىأن:ثالثها-!

ملاوالإمام،اللهولىوشاهعربىكابنالأجلاءالعلماءمنكثيرقبلهالأخيروالتفسير

وغيرهم.الفازانىوالمجددقارىعلى

تنسخبشريعةمحمدبعدنبىيأتىأنيستحيل،المحققونالأئمةهؤلاءفهمهلماوطبقًا

أمته.منالآتىيكونأنإلا،شريعته
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اكشنفالذىالغموضأزالت،األّخَيه!دعالنبىزوجوالموهبةالدرايةذاتعائشةوالسيدة

لا:تقولواولا،النبيين3خاب"قولوا::قالتحين(النبيين!خ"اخ!:تعالىقولهمنالمراد

والدلالة،المعنىمختلفاعائشةالسيدةعندالتعبيرينأنهذامنفالمفهوم"بعدهنبى

قائم.بينهماوالتناقض

الذروةوفىكاملةوسجاياهصفاتهأنبمعنىالأنبياءآخر3الكرثالنبىأن:رابعها-د

العلو.من

لفظبهيقوملابماالكمالنهايةعنعبرإذ؟المعنىهذابهمقصودالنبيين3وخاب

محمدبعداْنبياءظهوربوضوحيؤيدماالقرآنفىجاءفقدهذاعنوفضلاً،سواه

للئك:مجالأيدعولاالغموضيبددبماالآتيتينالآيتينمنهذاويتبين،لخكاتجةا

َنيِقيِّدِّصلاَوالنَّبِيينََنِّمعَلَيْهِمهَّللاأَنْعَمََنيِذَلامَعَفَأُوْلَئِكََلوُسَزلاَوَهٌللاعِطئ!وَمَن

.(69:)الاء(رَفِيقًاأولَئِكََنسَحَووَالصَّالِحِينَوَالشُّهَدَاءِ

تهلْوَخفَلاَحَلْصَأَواتَقَىِنَمَفآيَاتِيعَلَيْكمَْنوّصقَيمِّنكمْرُلعلٌْمُكَّنَيِتْأَياَفإَمَدآبَنِياَي!

.(35:)الأعراف(َنونَزْحَيهُمْوَل!ْمِهْيَلَع

عاش"لو:قالأنهروىفقد،بعدهمنالنبيينتتابعلديهواضحًاكانالكردج!والنبى

خيربكر"أبو:قولهعنهوروىالجنائز،كتابفىماجهابنرواه،"اًّيبنلكان""ولدهإبراهيم

."الثانىالمجلدمن2!المجيدالقرآنعلىتعليقالعمالكنزنبى"،يظهرلمماالرجال

:القولهذاتفنيد

قصدهويؤيدالحقائقبهاليشوه؟الصعبوركبكاتبهاتعسفالتىالمقالةهىهذه

ماارتباطهناكليسإذ؟التاريخيةالشواهدمعيتصادمملتوئاتفسيرأللآيةبتفسيرهالباطل

عندماأنهيقررالإسلامىالتشريعفتاريخالكوثر،سورةوبينالمقالبهاصدرالتىةيَالابين

عليكم!حرمتآيةالنساءسورةفىالقرابةذواتمنالمحرماتالكريمالقرآنعدد

فىالابنمنالمرادوضوحومع،الابنزوجةالمحرماتبينكان،إلخ...(أمهاتكم

بالتبنىالأبناءزوجاتمنالزواجمنتحرجواالمسلمينبعضأنإلا،الصلبىوهوةيَالا
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بعدالرسولوسماهرقيفاالأصلفىوكان،للرسولدعياحارثةبنزيدوكان،بعدهم

جحشبنتزينبتدعىقرشيةبزوجةمتزوجَاكانهذاوزيدمحمد،بنزيدإليهضمه

فىرغبتهمرارًاللنبىوأعلنمنهانفرحتى،عبوديتهوسابقلشرفهاعليهتدلوكانت

بينفارقًامثلاَلتكونهذهزينباللّهفاختاربإمساكها،ينصحهيحهنجمالنبىفكانطلاقها

لغُشوزيد،منطلاقهابعدلهزوجةزينبيتخذبأننبيهوأمر،والدعىالصلبىالابن

منلزواجهنتيجةالناسعقولسينتابالذىالفعلبرذالوقتبعضهللا!َساه!لعاللّهرسول

الأحمدى.فسرهاالتىالآيةمنهاالتىتايَالاعليهاللهفأنزلالتنفيذفىفأبطأ،زينب

وَلاٍنِمْؤُمِلكَكانَ!وَمَا:ىتَالاالنحوعلىنزولهاتتابعالحادثةبهذهالمتصلةتايَالاو

ْدَقَفوَرَدمولَةَهَّللاِصْعَيوَمَنْمِهِرْمَأمِنْالْخِيَرَةمئُهَلَنوًكَينَأاًرْمَأوَرَدمدولُهُُهَّللاقَفىَإِذَامُؤْمِنَة

زَوْجَكَعَلَيْكَأَمْسِكْعَلَيْهِوَأَنْعَمْتَعَلَيْهُِهَّللاأَنْعَمَيِذَفِلُلوُقَتْذِإَوبمقُبِينًاضَلالاًلَض

ٌدْيَزقَغىفَلَمَّاتَخْشَاهُنَأُّقَحَأوَاللَّهُالئاسَوَتَخْشَىِهيِدْبفُهَّللااَمنَفْسِكَيِفيِفْختَوَهَفلاوَاتًقِ

مِنْهُنَّاْوَضَقإِذَاْمِهِئاَيِعْدَأأَزْوَاجيِفٌجَرَحالْفؤْمِنِينَعَلَىيَكونَلاْيَكِلاَهَكاَنْجَؤَزاًرَطَواَهْنِّم

يِفِهَّللاَةَّنُسةَلُهَّللاَضَرَففِيمَاٍجَرَحمِنْيِبَنلاٍىَلَعكَانَاَمبممَفْغولاًِهَّللاُرْمَأَناَكَواًرَطَو

وَلاوَيَخْشَوْنَةِهَّللارِسَالاتَِنوُفِّلَبيالَّذِينَبمفَقْذورااًرَدَقِهَّللاأَمْرَناَكَوُلْبَقنِماْوَلَخالَّذِينَ

رَّلعولَنِكَلَورِّجَالِكُمْنِّمأَحَدأَبَاٌدَّمَحمكَانَاَمبمحَسِيبًابِاللَّهِئَفَكَوَهَّللاإِلأَاًدَحَأَنْوَشْخَي

.(04-36:)ا!حزابعَلِيمًا(ٍءْيَشبِكلِّهَّللاداَكَوَنيِّيِبَّنلاوَخَاتَمَِهًللا

سورةوبينبينهاارتباطلاأنهوواضح،السابقةالقصةمعمنسجمةالآياتوهذه

حادثةإلىتشيرمنهماكلكانتوإن،3الكرثالقرآنمنمنهاكلاأنإلااللهمالكوثر،

عليَ!هبمم.محمدحياةفىمعينة

معانىتدبرنا!اذاوالإيجاز،للمجازأسلوبهفىيميل3الكرثالقرآنأنعليهوالمجمع

فىضعفنقطأوخللاًيلمسلاالبصيرالناقدإذنسجها؟حبكلناتحققالسابقةتايَالا

القراَنى.أسلوبهاسلاسة
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أوتواالذين،العربأجيالمنجيلأفصحعلىنزلتبلاغيةمعجزةحفاوالقرآن

الأمم.سائردونوالبلاغةالفصاحة

قبل،منخلواالذينفىاللّهسنةعنتتحدثانالأحزابسورةمن38،39ناتيَالاو

...ويخشونهاللهرسالاتيبلغونالذين

:أمرانهذامنويؤخذ

لحةتةا.النبىعلىحرجهناكليسأنه:الأول-أ

قبل.منالأنبياءفىاللّهسنةأنه:والاَخر-ب

كما،المفتراةالقضيةلتدعيم؟بالاَيةالاستشهادوخبثالاستدلالسوءيتبينهناومن

فىتعينهماتوضيحالممكنومنقبلها،مامعالاتساقتمامتتسقةيَالاأنبجلاءيتبين

يلى:ماضوء

الله.أحكامتنفيذفىحرجلاأنهخلو،الذيناْنبيائهفىاللهسنةمضت-1

زينب.منعد!هنجّلأامحمدزواجقضيةفىمطلفاحرجلا-2

اللهرسولهوبلما،رجللأىولاحارثةبنلزيدأباليسعد!هيخممحمد-3

.سبقوهالذينالنبيينوخارح!

؟المعروفبمعناهالخا"3تفسيريمكنولاليخادت!"،لكلمةالحرفىالمع!ىفىجدالولا

المجاز،إلىيميل-بيانهسبقكما-أسلوبهفىالكريموالقراَن،إنسانئحكاشةامحمدًالأن

:المجازهذافلنبحثةيَالافىمجازوجودعنينبئالسياقكان!اذا

شىءب!ضافةيسمحولا،الوثيقةعلىوضعهيلزمشىءآخرتعنى"3"خابكلمة

لرأىنرضايعتبرآخرتفسيروأى،ةيَالامنغيرهفهميمكنولا،المعنىهوهذا،بعده

سماوى.أمرعلىبشرى

الاَتية:الشواهدتؤيده-الأنبياءآخرمحمدًاأنأى-المعنىوهذا

وَرَضِيتُيَقْعِنْمُكْيَلَعوَأَتْمَمْتُْمُكَنيِدْمُكَلُتْلَمْكَأالؤالْيَوْمَ:آيةمعتمامًايتقأنه-1

آخر.لنبىيحتاجلاالكاملفالدين،(3:)الماندةدِينًا(الإِدملامَُمُكَل

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


العشرين(القرنمنالئانيالنصف)فىالمنحرفةال!كريةالتياراتعلىالردفىالأؤهرجهود

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

وليس(؟)"ىدعبنبى"لا:بقولهبعدهنبىأىمجىءنفىعدص!االنبىأنالمروى-2

بصحتهيعترفونفهمآخر،بنبىيقولونالذينحتىالحديثهذاصحةفىيشكمنهخاك

مخترعة.باس!تتاجاتالمراديزيفونولكنهم

يختلقوننجدهممقتضاهعلىوسيرهمالصحيحالحديثهذاعلىاعتمادهممنوبدلأ

هكذا:المختلقالحديثبهذاويأتونعديَصتج!االنبىزوجعائشة/للسيدةوينسبونهحديثًا

.(2)،بعدهنبىلا:تقولوالاولكنال!نبيينخاتمإنهحفاآقولوا:

مجمعطبعهالذىالقاديافية"-منالإسلاميةالأمةموقف8:كتابيأتىوهنا

ابنهعنهمةص!االنبىقولوكذا،عائشةللسيدةالمنسوبةالروايةهذهعلىليرد-البحوث

:الكتابمؤلفوفيقول،إبراهيم

ولاالنبِنخاتم"قولوا::كأخكاعائث!ةالمؤمنينأمقولوهى،الأولىالرواية"أما

فىلهاوجودلاالروايةهذهأن-القاديانيونأيها-أولأاذكروا:"بعدهنبىلا:تقولوا

اللركتابمنالروايةهذهنقلتوانماللحديثةروه!ثملاالكتبفىولا،"الستة"الصحاح

المذكورالكتابأنللحديثطالبأدنىويعلم-اللهرحمه-السيوطىللعلامةالمنثور

لمرواياتهنْاو،والموضوعةالضعيفةالرواياتعلىويشتمل،ويابسرطبكليجمع

إسناد.الحديثلهذايعلمولاالإسناد،علىالحديثصحةمدارإنثمبعد،تحقق

الصريحقولاالواضحةالقرآنيةللأياتوزنًايقيمونلا-ناحيةمن-القاديانيينإن

بهاعبرةولالهاإسنادلابروايةيستدلونأخرىجهةومن،النبويةالاْحاديثمنلمئات

تثبتوهل،الإجماعةالقطعيةالمتواترةالنبوةختمععيةبهاليبطلوا؟حديثيةناحيةمن

بالقواعديتقيدكانمنإلابهيخاطبلاالكلامهذاولكن!؟الرواياتهذهبمثلالنبوة

الدلائلمنإليهقدعتفمهما،المقترحالالهامإلايملكلأمنوأما،العقليةأوالعلمية

الأول،الخلفاهييعةالوفاءوجوببالإمارةك:هريرةأبىعنبلفظهصلمالإماماخرجهحديثمنجزء(1)

114ص/3بالأولف Vمصر-بالقاهرةبالأرهرالحديثدار،أولىط،الباقىعبدفزادمحمد:تحقيق

412(&--cIi9I.

.0115-؟؟46ص،م1962-ـه1382لة34المجلدالأزهرمجلة(2)
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ثأهضريق(!نمقهثفىمنصف)فىلاقحوفةلهفعرية!لر!يتلاعلىالودفىالأزهرجرى
هامشفى-اثعنبثالمرزاقالكماإلاجوابهيكونفلاوالخلقةوالعقلِةالعلميةوالبراهين

التىالأحاديثكلأنأخبرنىالله"إن:-م0190طغ3/411""الأربعينكتابه

بعثومنأصلها،فىموضوعةهىأو،والمعنوىاللفظىبالتحريفعلوثةيقدموفها

منهامجموعةيردأنوله،الحديثذخائرمنمجموعةالثهمنبعلميقبلنْافلهحكمًا

.،اللهمنبعلم

بالعقائد-بعدمنولاقربمنلا-صلةىْالهفليس،الحديثهذامعنىوآما

لأن؟م!َععيسىنزولفىصراحةالقاديانيةالنظريةتبطلالرواياتهذهبل4القاديانية

هذاأن،يعلملامنمنهيفهمفحسب"بعدهنبى"ولا:قيللوأنهالروايةهذهمنالغرض

السلامعليهعيسىأنهذامنيستنبطأنويمكنه،السلامعليهعيسىنزوللعقيدةمعارض

إلىحاجةفلا"نِن!بنلاخاتمةمنيتأتىالمعنىفكمال،عليئسهنجمالنبىبعديأتىلاأيضَا

كلمةاستعمل!النبىكانفإن،العقوللضعافالفهمسوءتسببربماكلماتاستعمال

وأمابعدى،،نبىيولد"ألأَمعناهابأنالمراتبمئاتشرحهاأردفهافقدبعدى"،نبى"لا

ثانية.مرةفيأتىبعيد،أمدمنولدوقد،قبلمنبالنبوةتشرفالذى!معيسى

نأفيمكنبعدى"فبىيأتىلا8:بقولهآخرشخصاكتفىلوذلكعك!وعلى

الخاطئ.بالفهمالعقولضعافلهيتعرض

اللرفىشرحهاجاءفقدكأفطعائشةالمؤمنينأمإلىنسبتالتىالروايةهذهوأما

علىاللهصلى:ضعبةبنالمغيرةعندرجلقالالشعبىعن402ص!هنفسهالمنثور

الأنبياء،خاتم:قلتإذاحسبك:شعبةبنالمغيرةفقال،بعدهنبىلاالأنبياء3خابمحمد

.وبعدهقبلهكانفقدخرجهوفإن،خارجم!َععيسىأننحدثكناف!نَا

لكانإمشاك!ئابت-عنهماالثهرضى-والمغيرةعائشةالمؤشينأمقولأنفرضناولو

.(؟)،يعرفونبماالناس"حدثوا:فيهقالالذىكتعلىلقولمطابقًا

الاسحدثوا:علىوقال،يفهمواالأكراهيةقومدوفىقومْابالعلمخصمنب،العلمكبلفظهالبخارىأخرجه(1)

هـ.1378مصر-الثعب.ط،48ص/9يعرفونبما
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حجة،لهاتكونأنعلىفضلاًصريحًااًذرالقاديانيةالعقائدعلىتردالروايةهذهثم

أنهلجهنجمالنبىعن-عنهمااللّهرضى-المؤمنينأمعنبسندهأحمدالإمامروىوقد

المبشراتوما،اللهرسوليا:قالوا"المبشراتالاشىءالنبوةمنبعدىيبقى"لا:قال

.(1)"لهترىأوالمسلميراهاالصالحة"الرؤيا:قال

أقسامجميعنْاترىاكّغأكعائشةالمؤمنينأمنْافىريبأدنىذلكبعديبقىوهل

الآنيمكنولا،غهض!االنبىعلىختمتقد-المبشراتعداما-أجزائهاوسائرالنبوة

.الأحوالمنحالأىفىشخصلأىالمنصبإعطاء

الثانية:الروايةوأما

عاش"لو:وفاتهعضدإبراهيمابنهحقفىلجهنجمقولهوهىماجهابنمنفنقلت

نقادبضعفهاصرحوقد،السابقةالروايةمثلأيضًاضعيفةالروايةهذه،"اًّيبنصديقًالكان

الحديث"هذا:النووىالإمامالجليلالمحدِّثيقولببطلانها،صرحوابل،الحديثأئمة

بنإبراهيمشيبةأبوالحديثهذاسندوفى-58صالكبير""الموضوعاتكتاب-،باطل

،"الحديث"منكر:الترمذىالإمامويقول،،بثقة"ليسأحمدالإمامفيهيقول،عثمان

ويقول،"هبعبرة"لا:الجوزجانىالإمامويقول،"الحديث"متروك:الضسائىالإمامويقول

وردتنعم،145-144ص/\ص،التهذيب"تهذيب"الحديث"ضعيف:3حاباْبوالإمام

قضى"لو:نصهوهذاكأأوفىأبىبنالثهعبدأثرفىالبخارىفىالروايةهذهألفاظ

فسرتالروايةفهذه،(2)"بعدهنبىلاولكنابنهلعاشنبىيحهشّ!امحمدبعديكوننْا

نأعنفضلاًالنبوةختمعقيدةبهاتأكدتوبذلكمنها،والمرادالضعيفةالروايةحقيقة

لها.معارضةتكون

حمزةالدكتور/وقالتاريخبدون-بيروتعادردار.ط،،الرجل"يراهابلفظصجلأأحمدالإماممسند(1)

،24858رقمحديث479ص،17صالمند:ينظر...صحيحإسناده:الحديثهذاعلىتعليقهفىالزينأحمد

ابىعنالمثراتب،التعبيركفىالبخارىوأخرجه،م1995-ـه1641مصر-بالقاهرةالحديثدار،أولى.ط

هـ.1378مصر-الثعبط،04صجه،8لهترىأوالملمالرجلآيراها:عارةدونهريرة

مصر-الثعبط،8/54الأنبياءباسماءسمىمنب،الأدبكالبخارىصحيحفىبلفظهالأثرهذاورد(2)

."...عاش...ولو..."يلىكمالفظينفىجداييرتغييرهـمع1
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بهاتفسرأنأحقوألفاظه،اللهكتاببعدالكتبأصحالبخارىصحيحأنثبتوقد

فىالصحيحةبالروايةويؤخذالضعيفةالروايةتتركالتطبيقيمكنلمفإن،الضعيفةالرواية

.البخارى

لمخالفتهامردودةلكانتالنبوةختملعقيدةصريحرذالروايةهذهمثلفىكانلوثم

فيهالكانصحيحةالروايةبأنسلمنافلو،ذلكخلافعلىالأمرلكن،المتواترةالعقيدة

.وجودهيمكنلامفروضأمربيان

بعدهمستمرةالنبوةسلسلةأنبعيدمنلأوهمتكأإبراهيمحياةفىوردتلوأما

ولماحياتهفىمختالخطاببنعمرالمؤمنينأميرحقفىالقولهذامثلوردوقد،علصخم

هذهعلىوقضىآخر،تعبيرًالح!نج!االنبىاختارالنبوةاستمراريوهمالقولهذاكان

كانلماأى،(1)"الخطاببنعمرلكاننبىبعدىكان"لو:عل!هيَخّمقالالأبد،إلىالشبهة

نبيًّا)2(.عمريكنلمبعدىأغلققدالنبوةباب

الشيخفيقول:"النبوةختم"عدمزعمعلىشبههمأهمتفنيدإلىالأزهرويعرفي

حسين:الخضرمحمد

العلمأولىِعندتزنلاشبهَاهذاعلىويوردون،النبيين3"اخئح!نج!النبىأن"ينكرون

الئاسِوَمِنرسئلاًالْمَلائِكَةِمِنَيَع!طَفِيُهَّللا!:تعالىبقولهاستدلواكما،بعوضةجناح

.للاستقبالوالمضارع،مضارعفعل""يصطفى:قولهبأنمتشبسين،(75:)الحج(000

لمقتضياتالمضارعبصيغةعنهيعبرالماضىفىالواقعالفعلأن:الشبهةهذهودفع

يتوسلالحالعلىدلالتهجهةمنالمضارعفإن،غرابةالبليغللمعنىيكونأنمنها،بلاغية

تعجبليبلغ؟الحالفىالواقعصورةفىالغريبالحادثإخراجموضوعإلىالمتكلمبه

مشاهدتها.حالفىالبديعةالصورةمنتعجبهمبلغوقوعهمنالمخاطب

3686رقمحديث619صجصهفىالخطاببنعمرمناقبفىب،المناتك:بلفظهالترمذىأخرجه(1)

:الرمذىوقال،الطبعةرقمأوتاريخذكردون-مصر-الحديثرb.ط،عوضعطوةإبراهيمالئخلجتحقيق

غريب.حنحديثهذا

-AAصباكتانعلماءمننخبة:تأليف،القادبانيةمنالإسلاميةالأمةموقف(2) no.
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باَرُتنِمةَقَلَخَمَدآكَمَثَلِِهَّللاعِندَعِيسَىَلَثَم!إِنَّ:تعالىقولهوردالوجههذاوعلى

للماضى-الظاهرفىوالموضع(!فَيَكُونُ:قال،(59:عمران)ألى(ُنوُكَيَفنُكةَلقَمالَثُمَّ

عفيعبرأنيقتضىفحاله،غريبحادث:أبغيرمنإنسانوجودلأن؟-فكان

لة.مشاهدكأنهحتىالمخاطبذهنفىلإحضاره؟بالمضارع

فيماوتجددهالفعلاستمرارإلىالإشارةالمضارعبصيغةالماضىعنالتعبيردواعىومن

عليهجرىماعلىالمضارعمنيستفادالتجددىالاستمرارفإن،حينبعدحينًامضى

فىالمضارعبصيغةفالتعبير،المعنىهذاعلىتخرجلاالماضىوصيغةالبلغاء،استعمال

أصلعلىزائدمعنىعلىيدلالئاسِ(َنِمَورُسلاًالْمَلائِكَةِمِنَيَصْطَفِيُهَّللا،:تعالىقوله

كانالرسلاصطفاءأنهوالمع!ىوذلك،عندهويقفالماضىعليهيدلالذىالاصطفاء

الواقعالاصطفاءمنهمراد!يَصْطَفِي(بأنالشاهدةوالقرينة،أخرىبعدمرةويقعيتجدد

فىالمستفيضةوالأحاديث(40:)الأحزابالنَّبِيِّينَ(وَخَاتَمَ!آيةهى،ةيَالاهذهنزولقبل

.والنبوةالرسائلبابإغلاق

وآياتالإحصاء،حذعنخارجالبلغاءكلامفىالماضىموضعالمضارعفاستعمال

والتىشبههممنذلكغيرإلى،(1)الكتابتبينالسنةأنكما،اًضعببعضهايفسرالكتاب

بطلانها)2(.وأظهر-اللّهرحمه-حسينالخضرمحمدالشيخفندها

:"التشريعية"غيرالنبوةقصة

كتابفىجاءحيث؟"النبوةختم"عدمالقاديانيةلزعمالتامدحضهالأزهريتابعثم

المرزاصاحبهمأنالقاديانيونيدعى"وأحيانًا:"القاديانيةمنالإسلاميةةم!الا"موقف

ولكن،النبوةختمعقيدةتنافىلاالتشريعيةغيروالنبوة،التشريعيةغيرالنبوةادعى

غيرالنبوةادعىالمرزاعاحبهمإن:قولهمن"ال؟مقدمتيهبكلتاباطلهذاتاْويلهم

الصحة.منأساسلهليسالتشريعية

وتطورها،لأتهاالقاديانية:شههمتفنبدفىأيفئاويراجع،23-22صحينالخضرمحمدخي!ئل،القاديانية(1)

.168-62صالظاهر،عبدعيىحنللأستاذ/

.60-59ص،57-55ص،السابق:يراجع(2)
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صراحةفيهاتررمرحلةإلىوصل،المتجددةدعاويهفىتدرجهفىالمرزاأنوالحقيقة

أتباعهمنأورفىالدينظهيرجماعةكانتالأساسهذاوعلى،تشريعيةونبوتهوحيهأن

:المرزاعباراتبعضرنوردالصددهذاؤفىتشريعيًّا،اًّيبنصراحةيعتقدونه

-7!"اْربعين"منالرابعالقسمفىيقول fذلكسوى"وما:الرابعةالطبعة

فهوقانونًا،لأمتهوشرعالشرعونواهىأوامربوحيهبيقوالذى؟الشريعةهىمافاعلموا

فيهإلىيوحىمالأن؟ملزمونأيضًاالتعريفهذاحسبفمخالفوناشريعةصاحبأصبح

ذلك،فروجهمويحفظواأبصارهممنيغضواللمؤمنين"قل:الإلهامهذامثلونهىأمر

ثلاثمدةعليهومضت،ونهىأمروفيه"أحمديةبراهيندةفىمذكوروهذالهم"،أزكى

ونهى.أمرمنإلىَّيوحىفيمايوجداليومإلىوهكذا،سنةوعشرون

تعالىاللّهلأن؟باطلفهذا،جديدةأحكاممنفيهاماالشريعةمنالمرادإنقلتموإن

التعليمأنبذلكيعنى"وموسىإبراهيمصحف.الأولىالصحفلفىهذا"إن:يقول

فيهاوالنهىرم"الاكانماهىالشريعةإن:قلتموإن"التوراة"،فىموجودالقرآنى

لممستوفاةالأحكامفيهماكانتلو"القراَن"و"التوراة"لأن؟باطلأيضًافهذامستوفئا،

اهـ.للاجتهاد"مجاليبق

الأمةهذهمنبعثاللّه"إن:م2190قاديانطبعة13صالبلاء""دافعفىكتبوقد

اهـ.أحمد"غلامالمسيحهذاوسمىالسابقالمسيحمنشأنَاأعلىهوالذىالموعود،المسيح

جهة،كلمنشأنًامنهأعلىهووالذىتشريعيًّا،نبئاكانءَ!معِ!مالمسيحأنوظاهر

النبوةيدعلمالمرزاإن:يقالأنيصلحلافلهذاتشريعيًّا؟اًّيبنيكونلالماذا

.(1)التشريعية

ويبينليكشفأحمدغلامادعاهالذىالنبوةمزعمصوبالشريفالأزهريتجهوهنا

وبطلانه.زيغه

عيسىحسنالثخبينوقد،14-13صباكستانعلماءمننخة:تاليف،القاديايةمنالإسلاميةالأمةموقف(1)

عيىحسنللثيخ/وتطورها،ثمأتهاالقاديانية:يراجع،حقيقةالنبوةادعىأحمدغلامأنالظاهرعبد

1.1صعبدالظاهر - 9l.

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


العشرين(القرنمنالثانىالنصف)فىالمنحرفةالفكريةالتياراتعلىالردفىالأزهرجهود

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!بم!!

الخامسة*السألة*

للنبوةادعائهوإِبطالأحمدغلامنبوءاتكذب

تنبؤاتهجعلالذىأحمد،غلامنبوةإبطالهطريقفىأخرىخطوةالأزهرفيخطو

يوجد"لا:"232ع"الكمالات"مرآةكتابهفىفقالنبوتهفىكذبهأولصدقهمعيارًا

يعددالأزهرشرعحيثتنبؤاتى")1(،منوكذبىصدقىلاختباروأفضلأحسنشىءأى

فيها.وكذبهبلتنبؤاتهوضحالةتفاهةعليه

قائلاً:الصعيدىالمتعالعبدالشيخذلكبذكريبدأ

بقصيدةذيلهوقد،الهنديةباللغةوهوأحمدى"،"إعجازأحمدغلامكتب"من-أ

ركيكقصيدتهأبياتمنكثيرًاأنمع،لهكبيرةمعجزةأنهاوادعىشعرهمنعربية

.(2)"الوزنفاسد،الأسلوب

قائلاً:-الأزهرمجلةصفحات-علىالخطيبالدينمحبالأستاذ/ويثنى-ب

المنار""مجلةصاحبرضارشيدالسيدإن:لهوقالكلمهاللهأنأحمدغلام"زعم

تصدركانتالتى"الحديث"أهلمجلةصاحبالأمرتسرى"الله"ثناءومولوىمصر،فى

وشبعالبريطانىالاستعمارخادمالضليلهذافمات!قريبًا!يموتانبالهند،تسرأمرفى

.(3)"كذبهللناساللّهليثبتطويلاً؟دهرأبعدهالاثنانوعاشموئا،

نبىأنهأحمدغلام"ذكر:قالحيثزهرةأبومحمد/الشيخذكرهاوالثالثةجص-

الشمس،وكسوفالقمرخسوفمعجزاتهمنوأن،لحهشَ!ممحمدلسيدناتابعمشرعغير

يخبرونالا!رصادعلماءوترى،تقدمقدالفلكعلمأنمعوقوعهما،قبلأخبربهماوأنه

.161صظهيرإلهىإحسانللأستاذ،وتحليلدراسات-القاديانية(1)

.552ص-اللهرحمه-الصعيدىالمتعالعبدالثيخ/للأستاذ،الإسلامفىالمجددون:ينظر(2)

56,م1957هـ-فبراير1376رجبعدد28المجلدالأزهرمجلة:تنظر(3) rمحبللأستاذ/،المجلةافتتاحية

:اَضيأوينظر،،كتابألفمنكتابعنونجوىالإملامىالتأليفغجْست":عنوانمخت،الخطبالدين

الظاهرصعبدعيسىحسنللأستاذوتطورها،ئأتهاوالقاديانية،26صحسينالخضرمحمدللشيئ،القاديانية

النبرءة.تلكتثبهكاذبةنبوءة65-63ص،"القاديانيةمنالإسلامةالأمة"موقفكتابوذكر،60
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فلامتقدمًاالعلمكانةنوَالاهذهوفىبأشهر،قبلهاالشمسوكسوفالقمرخسوفعن

وغيره،بالمعجزةوتحديهغيرهعجزالإعجازأساسإذ؟صحإنبذلكإخبارهفىإعجاز

للتحدى)1(.موضعفلاعاجزايكنلم

:فقالكاذبةرابعةنبوءة-اللهرحمه-حسينالخضرمحمد/الشيخذكركما-د

بينالقطارسيرصدقهعلاماتمنأنأحمد""إعجازتأليفهفىأحمدغلام"زعم

يقبلونى،لمالناساكثرولكنصدقىعلىوالأرض"السماء:فقال،الشريفينالحرمين

صدقواْيضًا،وقتهفى"عطلتالعشار"!اذاالغيبىالخبروصدق،الإبلعطلتالذىأنا

والعجمالعربجرائدمنشئىإنحتىأحد"،عليهايمثىفلاالقلاص"ليتركن:الحديث

الموعود!.المسيحعلاماتمنوالمدينةمكةبينيجرىالذىالقطارأن:جرائدهمفىكتبوا

:هذايقول

الحج.نريضةلأداءولوالشريفينالحرمينيدخللموهو-

وقته.فىتعطللموالإبل-

.(2)اليومهذاإلىبلوقتهفىوالمدينةمكةبينيسرلموالقطار-

:فيقولالكاذبةتنبؤاتهمنخامسةالظاهرعبدعيسىحسنالشيخويضيفهـ-

1عام"وفى AAAالفتاةسيتزوجبأنهتنبأ-سنةوأربعينتسعًاذاكإذسنهوكانت-م

مرارًابهاللّهونبأهالسماء،فىقضىقدأمرأنهوأخبرأسرتهمنوهى،"بيكم"محمدى

هذهفىكذبهبئنوقد،rvv-rv1ص-اللهرحمه-زهرةأبىمحمدلثيخ/،الإروميةالمذاهب:ينظر(1)

وكذا،402ص،8...المحمديةبالبوةالنبرةختم"عقيدةكابهفىعث!المعمعدعثمانالدكتور/أيضئاالنبرءة

علماءأحدأنأيضْابالذكروجدير،1923ص-ـه5014الحجةذىعددوالخمسينالسابعبمجلدهاالأرهرمجلة

خسوفتوافقأنحدثفعندما؟جزأينفى،"السماوية"الئهِادةبعنوانكتائاالف-المونكيرىالشيخوهو-الهند

أنهعلىسماويةكشهادةالوافقوهذاالمصادفةهذهالمرزاهـوتدم1312سنةرمضانفىالشمسكوتمعالقمر

الفالميرزا،مهدويةبذلكفثبت،المهدىالإمامآيةالكسوفيناجتماعانالحديثفىوردأنهوأعلنموعود،مهدى

وكذبهاالدعوىهذهخطأو(ئبت،الزانفةالفكرةهذهعلىالردفى-الماويةالثهادة-هذاكتابهالمونكيرىالئخ

هـ-سبتبر0141صفرالسادسالعدد،34المجلدالاسلامىالبعثمجلةةتراجع،مقنعةوبراهينساطعةبادلة

الهخد.-لكهنز-العلماءندوة-والثرالصحافةمؤسسةتصدرها69-68صم1989

.4ه-44صحسينالخضرمحمدلئيخ/،الفاديانية:ينظر(2)
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آخر،بشابتزوجتالفتاةلكن،العالمبذلكوتحدى-زعمهحدعلى-وتكرازا

الأحداثمنالأمرذلكوكان،طويلةمدةأحمدغلامميرزاوفاةبعدوزوجهاوعاشت

.(1)ودعواهحياتهفىالهامة

:للنبوةادعائهابطال

عبدالشيخفيقولللنبوةالغلامدحفادعاءإلى-واحدةدفعة-الولوجإلايبقولم

حالالدعوةهذهفىيجهلكانأحمدغلامميرزانْاشك!ولا:الصعيدىالمتعال

إلىدينيةبدعوةالإيمانفىيحتاجونلابحيثالعقلىالوعىمنبلغواأهلهلأن؟عصره

الدعوةصحةمعرفةفىيكفىماالعقلىالوعىمنفيهملأن؟للعادةخارقةمعجزات

إلىلجألماعصرهحاليعرفاْحمدغلامميرزاكانولو،المعجزاتتلكغيرمنالدينية

دعوتهفىشيئًايفيدهلاهذالأنالأنبياء؟مننبىأوالمنتظرالمهدىأوالمسيحأنهدعوى

نفسها.فىمقبولةدعوتهتكنلمإذاالعصرهذاأهلعند

هىالحقةالفلسفةلأنالدنيا؟فلسفةمن"التعليم"كتابفىمثلاًالناسحذرقدفهو

التلقيحمنالحديثالطببهاْتىبمايؤمنلاكانوكذلك،تعالىاللهمنتكونالتى

صحيح،غيركلهوهذا،بالأسبابالأخذتركإلىيذهبكانلأنه؟الطاعونمنللوقاية

.(2)"ىبنأنهادعىولوالناسعقلاءمنعاقلعليهيوافقهولا

التظاهريحاوللمأنه!والعجيب:يقولإذأخرىلمحةالشرباصىالدكتور/ويضيف

ينفقهوأخذ،أتباعهمنالكثيرالمالجمعبلومتاعهاالدنياعنالإعراضفىالنبوةبهدى

.(3)"والشهواتالملذاتعلى

منالأدلةيقيمشرع،للنبوةأحمدغلاملادعاءتفنيدهففىحسينالخضرالشيخامْاو

وقد،44صالقاديانية:كتابهفىحينالخضرمحمدالثخ/أيف!اوذكرها،52صوتطورهاثاتهاالقاديانية(1)

،63-6؟ص،"القاديانيةمنالإسلايةالأمة"مرقفكتابالكاذبةالنبرءةهذهفى-ذلكبعد-القرلفصل

.114صوالمهديةوالقاديانيةوالبهائيةالبابيةفىالحقالقول:أيضْاوينظر

.ههه-554صالاسلامفىالمجددون(2)

(r)البابيةفىالحقالقول:أيضْاوينظر،392ص،م1959هـ-أغطى1379صفرعددالإسلاملواهمجلة

.116صالطرمصطفىللنيخ/،والمهديةوالقاديانيةوالهانية
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يريد-الثلاثةلوص"الاهذه"فى:فيقولالرسالةختمعلىوالإجماعوالسنةالكتاب

النبيينآخرهوعليهاللهصلواتالمصطفىأنعلىحجج-الأمة!اجماعوالسنةالكتاب

والمرسلين.

ِهَفلاَلوُسَزنِكَلَوزِجَالِكُمْنِّمأَحَدأَبَامُحَفَدٌكَانَاَم!:تعالىقولهففىالقراَنأما-1

.(النَبِيِّينَوَخَاتَمَ

يناللنأىالأنبياء،ختمبأنهعفص!الهوصفايكونالتاءبكسر"!خ"اخ"قراءةفعلى

.سلطانمنبهلهليسماادعىفقدادعاهافمن،النبوةمقامبعدهأحد

كالخاتم-بالفتح-الخا"3فإن،المعنىهذاإلىترجع،التاءبفتح"خادتم"وقراءة

.المحققونالمفسرونعليهوجرىاللغةعلماءهذاذكر،رخَالابمعنىيستعمل-بالكسر

هريرةأبىعنالبخارىصحيحففى:المعنىلهذامبينةالصحيحةالسنةوجاءت-2

خلفهنبىهلككلماالأنبياء،تسوسهمإسرائيلبنو"كانت:قالأنهعلَفشنمالنبىعن

نأفىالصريحةالصحابةوآثارالأحاديثمنهذاغيرإلى،(1)"ىدعبنبىلاوإنهنبى،

.السلامالصلاةعليهبنبوتهوانتهتختمتالنبوة

قالبالضرورةالدينمنالمعلومبمنزلةوأصبحالمسلمينإجماعانعقدهذاوعلى-3

فىورسوله،كتابهفىتعالىاللهأخبر"وقد:!النبيين3"وخابتفسيرعندكثيرابنالإمام

كذابفهوبعدهالمقامهذاادعىمنكلأنليعلموا؟بعدهنبىلاأنه،عنهالمتواترةالسنة

.مضل"دجالأفاك

وصدعتالكتاببهنطقمماالنبيينخاتمعلَصشةا"وكونه؟تفسيرهفىالألوسىوقال

.(2)"خلافهمدعىفيكفر،الأمةعليهوأجمعت،السنةبه

قائلاً:النبوةدعواهفىأحمدغلامإليهاستندمالتفنيدحسينالخضرالشيخينتقلثم

نقفولمتحصوها"،لاصدقىدلائلتعدوانا!هل":الإلهاميةالخطبةفىأحمدغلام"قال

،فالأولالأولالخلفاءببيعةالوفاءوجوبباب،الإمارةكهريرةأبىعنبلفظهصحيحهفىمسلمالإماموأخرجه(1)

.م1991-ـه1412مصر-بالأزهرالحديثدار،أولى.ط،الباقىعبدفؤادمحمد:بتحقيق1471ص3ب

.الكتابنفىمن48-47صأيفئا:ويراجع،بتصرت02-18صحينللخضر،القاديانية(2)
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عليه،تقامكانتالتىالقذفقضايامنبراءتهيشابهماإلا،الدلائلهذهمنشىءعلى

الحديد،بقوةالحكومةمنمحروشابالشرطةمحاطايكونحيثالعامةأذىمننجاتهأو

فىفقال،الحقسبيلعنالغافلينمنطائفةعنددعوتهرواجصدقهدليليجعلنْاوأراد

عليناولجمع،ممزقكللمزقاللّهغيرعندمنوالشأنالأمرهذاكان"ولوالإلهاميةالخطبة

."يريدونمابكلأعدائىاللّهولأفازوالسماء،الأرضلعنة

نفوسهمفىضربتأفرادًادعوتهلقيتمثلماالمزورةالدعاوىمنكثيرلقىوقد

يدعيهالاومناًّقحيدعيهامنبينيفرقونولا،والرسالةالنبوةمقامنورِّدقيفلا،الجهالة

وقارًا.للهيرجولاوهواًّقح

منالبهائيةلكانتحقأنهاعلىدليلاًالبشرمنطائفةبينءارَالارواجكانولو

.(؟)"غاويةنحلةالمسلمونيعدهاكمايعدونهاوالقاديانيون،الرشيدةالمذاهب

نأزعموالذىوأشياعها،القاديانيةدعاةاْحدعلىيرد-اللهرحمه-الشيخأخذثم

فبقىأحمدغلاموأما...يبيدهنْادونسنينتعالىاللهيمهلهلاالنبوةيدعىمنكل

حكمةالخليقةفىاللّهلسننأن-القرآنىَابمستشهدًا-اللّهرحمهفرذ،سنةثلاثيننحو

وأولادهمأموالهميكثرأوأعمارهمفىلهمفيمدالمبطلينلبعفىيملىقدتعالىأنه:هى

.(2)،00.مقتدرعزيزأخذهذابعديأخذهمثم،شيعةالجاهلينصنفمنلهميجعلأو

رسالتهبعدرسالةهناك)زفليست:قائلاًحجازىاللّهعوضالدكتور/فضيلةويختتم

َلوُدَّرنِكَلَوزِجَالِكمْنِّمٍدَحَأأَبَامُحَمَّدٌكَانَاَم!:تعالىاللهقولذلكمصداق،ئحهنجم

.(04:)ا!حزابعَلِيمًا(ٍءْيَشِّلُكِبُهًللاَناَكَوَنيِّيِبَّنلاوَخَاتَمَِهَّللا

بعفيدعيهفما،بعدهنبىيبعثلاأنهالرسالاتخاتمةلحةنج!ارسالتهأنومعنى

تعالى،اللّهعلىوافتراءمحف،كذب:أنبياءأنهممنالسلامعليهوفاتهمنذالناس

القاديانى")3(.أحمد"غلامدعوىمثلوذلك

.2ه-24صحينالخضرلثيخ/،القاديانية(1)

.44-36صالابق:يراجع(2)

.بتصرف071-601ص،حجازىجاداللهعوضالدكتور/لأستاذنا،الاملايةالعقدةفىدراسات(3)
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والردبالدحضللنبوةأحمدغلامزعمتناولتأزهريةمؤلفاتمنذلكغيرإلى

.(والتفنيد)1

ومحاولتهاللإسلامالقاديانيةعداوةعنليكشفالا"ستار؟الأزهريزيحهذاوبعد

التالية.الصفحاتفىوذلك،لأهلهوالكيدمنهالنيل

*++-اَك-

يراجع:(1)

.9.-89صالظاهرعدعيسىحسن/،للشيخوتطورهالأتهاالقاديانية-أ

.032ص-102ص،002وص،199-198صعئ!المنممعبدعثمانللدكنور/،النبوةخمعقيدة-ب

.66-65ص،58صالقاديانيةمنالاسلاميةالأمةموقف-ص

1صالثانىالجزء-النصرسيفالعزيزعبدللدكتور/،والوحىالنبوةفىالقاديانيةأباطلدحض-د A . -1 VAبحولية

19.هـ-0141شة،7العددالقاهرةأصول iم.
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دسة*الساالمسألة*

سلامالإِمننيةدياالقاموقف

تخالفأنهاشكلا؟اإسلاميةفرقةتعدُّأهى"والآن:زهرةأبومحمدالشيخيقول

الرسالةصرحفىجزءآخرأنهمن:عدصض!االنبىعهدمنالمسلمونعليهأجمعما

.(1)"...بعدهنبىلاأنهمنمجنه!َيدعبهصرحوما،الإلهية

وعنوانه:القاديانيةالكتبأحدأن-هّللارحمه-حسينالخضرمحمد/الشيخوذكر

لأهلاْعداءبأنهمالمسلمينيصفأحمدلغلاممقالفيهجاءالموعود"العالمرسول"أحمد

منمرةألفخيرالإنجليزيةالحكومةأندائمًا"فاذكروا:أتباعهيخاطبفقالمذهبه

(2)"إاْعداؤكمهمالذينالمسلمين

ربتهاجماعةوأخسأكفر"القاديانيون:فيقولفاَّوصلامحمودمحمدالشيخويتابع

الأرضفىتعيثالكافرةالطائفةهذهتزالولاللهند،احتلالهمأيامالغادرينالإنجليزيد

ولقدإنريقيا،فىخاصة،ميدانكلفىالإسلامومكافحةلحربجاهدةوتسعىفسادًا

مؤلفاتمنوهو"البشرى"حمامةكتابومعهاالشرقيةبإنريقيايوغندامنرسالةوصلتنى

هناكالكثيرمنهوزعوقد،بزعمهمالمعهودوالمهدىالموعودالمسيحأحمدقاديانكذاب

.والضلالبالكفرملىءوهو

"لقد:فيهايقولهناكالإسلاميينالدعاةكبارأحدمنوردتنىالتىوالرسالة

كثيرًاونشطوااًّدجأمرهماستفحللقد؟عظيمشىءالقاديانيةمنالإسلامودهىدهانا

الاستعمارأموالأنهاشكولاالحصرتحتتدخللاأموالأوشفقون،دعايتهمفى

العصر؟هذافىالإسلامأعداءمعالكفرةالقاديانيونيتعاونوهكذااهـ،،000والمبشرين

.التوحيد")3(ودعوةاللّهدينليحاربوا

.071ص،م9551-ـه1375عام27المجلدالأزهرمجلة:أيفئاوينظر،383صزهرةلأبى،الإسلاميةالمذاهب(1)

.29صحسينللخضرالقاديانية(2)

.259-425ص:ائ!ضيأويراجع،253صالصواتمحمودمحمدللأممتاذ،الإسلاملمكافحةالاستعماريةالمخططات(3)
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القاديانية"إن:قوله-الندوىالحسنأبىعن-نقلفقدالبهىمحمدالدكتور/أما

الصميمة،الإسلامبمصادرالثقةوعدم،الفكريةالفوضىالإسلامىالعالمفىتنشر

رجالها،وأفضلأيامهاخيروعنماضيهاعنالأمةهذهصلةوتقطع،وسلفه،ومراجعه

وإنتاجهوحيويتهالإسلامبقوةالظنوتسىء،مصراعيهعلىوالمتطفلينالأدعياءبابوتفتح

.(1)"مستقبلهممنالمسلمينوتيئس

القاديانيةمواقفمنطرفًافيذكر"القاديانيةمنالإسلاميةالأمة"موقفكتابويفصئَل

معنويةتحريفاتالكريمالقرآنفىحرفقدالمتنبئالمرزا"إن:فيهجاءحيثالإسلامتجاه

نزلتالتىتايَالامنكثيرَالنفسهاْثبتأنجرأتهمنبلغحتىحصرهايصعبولفظية

ئحهـيخم.نبيناحقفىصريحة

ذلك:من

الكريم:للقرآنتحريفه-ا

فى-نفسهإلىِأيضاالمرزانسبهلخةيخ!انبيهبهاللّهاختصرالذىالمعراجشرفإن-أ

الْمَسْجِدِفِنََالْيَلِهِدْبَعِبىَرْسَأالًذِيَناَحْبُس!":قائلأ-76صالوحى""حقيقةكتابه

.!قى"فىنزلت(الأَقْصَاالْمَسْجِدِإِلَىالْحَرَامِ

عينبخ!انبينابمبعثأمتهبشرعَ!وَلمعيسىسيدناأنأخبرقدالكريمالقرآنإن-ب

جسارةبكلادعىالمرزاولكنأحمد(،اسمهبعدىمنيأتىبرسول،ومبشرأ:قائلأ

تبشرةيَالا"إن:قائلاً-اْولى.ط،673ص"الأوهامإزالةداكتابهفى-...

."أنا"هو"أحمد"منالمرادوانبمجيئى"،

علَ!هنج!ا:محمدسيدناحقفىالإساءة-2

وأن،ئح!يخ!اللنبىالثانىالبروزأنه272صالإلهاميةخطبتهفىالمرزاأثبت"حيث

."الأولالظهورمنوأقوىأشدالجديدالظهورهذا

الثخأيضْاالنصهذاونقل،41صالهىمحمدللدكتور/،الغربىبالامتعماروصلتهالحديثالاسلامىالفكر(1)

5725ص،،الاستعماريةالمخططاتآ:كتابهفىالصوافمحمودمحمد n - r.
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الإسلامية:للشعائرإهانته-3

تقديسهافىوبالغوا"القاديان،اوسَذقوالشريفينالحرمينإلىالقاديانيونأساءفقد

بلادلسائراًفأالقاديانجعلتعالىالله"إن:الغلامخليفةمحمودالدينبشيرمرزايقول

إليهأضافثمثدييها"،منرضعتإذاإلاالروحانيةالحياةبكاملقريةتحظىفلا،العالم

هنا-يترددلامنإيمانعلىأخافإنى:وقالالموعودالمسيحذلكعلىأصرلقد:قائلأ

يطرد،قاديانمعصلتهيجعللاوالذى،-وإيائاذهابًاقاديانبلدةعلىيترددلاأى

النهايةوفى،الطازجاللبنهذايوجدمتىإلىثم،منكمأحديقطعأنمنفاحذروا

والمدينة.مكةثد!مناللبنهذاجفكما،الأمهاتلبنيجف

ناسعليهايسيطرالحجأماكنوإن...كالحجهذاوجعلناالجمعيوماليوم:وقال

الجمع.لهذاالقادياناللّهجعللذلك،الأحمديينقتليجيزون

"إن:52!"ثمين"دربكتابه-الأورديةباللغة-لهبيتفىالمتنبىالمرزاويقول

."الناسلازدحامالحرمأرضوأصبحتالآنمقدسةالقاديانأرض

.(1)المقدسةالإسلاميةالشعائرإلىأساؤواهكذا

الحصولاَنذاكغرضهوكان"المسلمين"رابطةحزبظهرعندمام6190سنةوفى

الحزببهذامشاركتهعنالمرزاامتنع،الهندوسمقابلفىالاقتصاديةالمسلمينحقوقعلى

ينقلبأنالممكن"ومن:"44-43عالموعودالمسيح"سيرة:قائلأاستياءهأظهربل

الإنجليز".ضداًدغالحزبهذا

.بعدهمنخلفاؤهسلكنهجهوعلى

بلبالهندينحصرلاومجالها،المقدسةالقاديانيةأعمالأهممنالجاسوسيةوالعملية

حالئاتقومالقاديانيةوالبعثاتهذا،يومناإلىالحينذلكمنذكلهالإسلامىالعالميشمل

.الأعداء)2(لحساب"إفريقيا"و"أوربا"و"اَسيا"بلادفىالمسلمينضدالتجسسبأعمال

كبهير.بتصرف57-49صالقاديانيةمنالإسلامةالأمةموقف(1)

'1rصالقاديانيةمنالإسلاميةالأمةموقف(2) f-1r'r.بتصرف
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:الجهاد

للإسلامالقاديانيةمعاداةكبيربوضوحمنهايظهراْخرىناحيةإلىالأزهريعرجوهنا

المتعالعبدالشيخفيقولالجهاد،لعقيدةالمزعومنبيهاإبطالوهى،أعدائهمعوتعاونها

المسلمينويصرفالهندفىالإنجليزليخدمالجهاد؟إسقاطأحمدغلام"أعلن:الصعيدى

.(1)،هنمإخراجهمفىالجهادعن

يرمىالقاديانىأحمدغلامالمأفونالداعية"كان:فيهاجاءرهز"الامجلةوكذا

علىحكمهأنبدعوى،الأجنبىالاستعمارإعانةأحدهامتعددةأغراضإلىبدعوته

.(2)"...نسخالجهادنْاوشرعىحكمالمسلمين

قائلاً:بهذانفسهأحمدغلاماعتراف-اللّهرحمه-الغزالىمحمدالشيخوينقل

فىعمرىمعظمقضيتلقد:"15!ى"القلوب"ترياقكتابه"فىأحمدغلام"يقول

الأمرولىطاعةووجوبالجهادمنعفىألفتوقدونصرتها،الإنجليزيةالحكومةتأييد

وقد،خزانةخمسينلملأبعضإلىبعضهاجمعلوماوالنشراتالكتبمن"الإنجليز"

.(3)"والروموكابلوالشامومصرالعربيةالبلادفىالكتبهذهجميعنشرت

والإنجليزالقاديانيةبينالأثيمةالرابطةهذهعرفنا"ومتى:الشرباصىالشيخقالولذا

رغباتهم؟ينفذون،المحتلينلسادتهمنورَّخسمفهمالجهاد،القاديانيةتحاربلماذااْدركنا

الإمامكحركةالصارمةالمقاومةحركاتوظهرتالجهاد،إلىيدعونهناكالمسلمينن"ال

الجهاد،بتحريملتنادى؟القاديانيةإلىوأوحتإنجلترافخافتالشهيد،عرفانبنأحمد

.(4)"باقيةمحكمةفريضةوهو

حضنفىنشأت"إنها:عنهاقالحيثمحمودالحليمعبدالدكتور/ذلكواكد

فإنهاونموًا؟نشأةبالاستعمارالوثيقةاه!لصأجلومنوبتأييدهبمالهوقامتالاستعمار

554صالصيدىالمتعالعبدللثيئ،الإسلامفىالمجددون:يضظر(1) -5 or.

."الإسلامىالعالم"أنباءباب903ص،م1953-ـه1372لنة24مجلدالأزهرمجلة(2)

(r)الإسلاميةالكتدار:الناشر،خامة.ط،233صللغزالى،المسئرتينمطاعنضدوالريعةالعقيدةعندفاع

.م?988هـ-1408بالقاهرة

391ص،،الإسلاملواه"ندوةبابم1959هـ-أغطى1379صفرعددالإسلاملواءمجلة(4)
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نأفيجبجديدمنكتبإذاالإسلامىالفقهوأن،الاَناْلغىقدالجهادأمرأنأعلنت

.الجهاد")1(بابمنهيلغى

هدفأنفيذكرالأمرإيضاحفى"القاديانيةمنالإسلاميةالأمة"موقفكتابويزيد

:الكتابفىجاء...،وحدهاالهندبهمقصوذاليسالجهادإلغاءمنالقاديانية

المسلمينحماسعلىالقضاءكانالوحيدالمرزاهدفأنتثبتقطعيةدلائل"هناك

الإسلامية،غيروالبلادالإسلامىالعالمفىبل،فحسبوحدهاالهندفىلاللجهاد

يقولفهو،الإسلاميةالأمةوحدةبذلكليفرق؟كافرةدوللأيةأوللإنجليزالسبلوتمهيد

الإنجليزيةللحكومةشكرًاالنشراتالاف"نشرت:،126ص/2برسالةداتبليغكتابهفى

بعضألفتثموغيرها،و"الشام"العرببلادإلىالكتبهذهوأرسلتخالصَاشكرأ

"مصر"و!الروم"و"الشام"بلادإلىوأرسلتها،والفارسيةالعربيةباللغةالرسائل

هذهضدالجهادأنفيهاوبينت،الحميدةالحكومةهذهمحاسنفيهاوسجلتو"بخارى!،

.(2)"...قطغاحرامالمحسنةالدولة

الإسلام"أعداء:قائلاً-اللهرحمه-الشعراوىمتولىمحمدالشيخويختتم

دوريلعبأنيمكنبأنهويقنعونه،والمخايلالمواهبعليهتظهرالذىالرجليصطادون

نأونعلم.بالقاديانيةجاءالذىأحمدغلامميرزاالهندىذلكمثال:المزيفالرجل

ونعلم،البريطانىالتاجدرةيعتبرونهاوكانوا،طويلةلسنواتالهنداستعمرواقدالإنجليز

نأرأوالأنهم؟الإسلاممنينالواأنيحاولونالاستعماررأسهموعلىالإسلامخصومأن

حقبحمايةولكن،بالسيفلاالإمبراطورياتفتحللمسلمينأتاحبالدينالتمسك

.الاعتقاد

.4صحينالخضرمحمدللثيئ،8"القاديايةلكتابمحمودالحليمعدالدكتور/تقديممن(1)

الكتابتثريعمحمودالحليمعبدالدكعور/بينوقد،401-8.1صالقاديانيةمنالا!لاميةالأمةموقف:ينظر(2)

الحليمجدللدكتور/،والإيمانالإسلام:يراجع...علبهاوفرضية،بهالاسلاميةالأمةوتكليفللجهاد،والنة

وفرضيتهالجهادعنتحدثكذلك،الطبعةرقمأوتاريخدونبالقاهرةالحديثةالكتبدارالناثر2A-74صمحمود

محمودوالثيخ،الباقورىحسنأحمدالثخ...وقوتهانهضتهاسبيلوأنهلهاوأهميتهالإملاميةالأمةعلى

كتاب:يراجع...-اللهرحمهم-الأسبقالأزهرشيخمامونحنوالثيخالأسبقالأزهرشيخشتوت

القومى-الإرثادورارة.ط،وآخرونمامونوالثخشلتوتواليخالباقورىالثخبأقلاموالجهاد"،"الإسلام

.47-35ص،32-17ص،13-5صتاريخدونالإذاعةمختارات،بالقاهرةالثقافيةالؤونمراقبة
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،الأرضآفاقإلىامتدتفقد،العربيةالجزيرةفىنشأتقدالدعوةكانتوإذا

ومن،"اللهرسولمحمداللهإلاإله"لارايةيحملونالذينأماموالرومالفرسوانهزمت

فىالصليبيةالحروباشتعلتوكذلك،المسلمونهمالتتارهزمواالذينأننجدذلكبعد

الضارية.الهزيمةبهمأنزلواالإسلامرايةتحتالمقاتلينولكن،متتابعةحملات

جاءولذلك،سبيلهفىوالقتالالإيمانطاقةالإسلاممنالاستعمارأرهقالذىإن

جئت"لقد:فقالالمسلمينعندالجهادعلىالقدرةيضعفأنوحاولأحمد،غلامميرزا

إلغاءوأعلناْحمد،غلامميرزاوجرؤ،،الإسلاميةالعقيدةمنالجهادألغىلكى،لكم

،(216:)البقرة(ْمُكَثكُرْةوَفوَالْقِتَالُُمُكْيَلَعَب!ُك،:الكريمكتابهفىيقولوالحق،القتال

علىليقضى؟م1908سنةالهندفىالكوليراوباءفجاء،يهملولايمهلبقدرتهوسبحانه

.(1)"وجودهوينهىأحمدغلام

القاديانية:بشأنالأزهرفتاوى

فىعدةفتاوىب!صداروالمسلمينل!سلامالقاديانيةومخالفةلعداءبيانهالأزهروشفع

:الصددهذا

27-ـه1379محرم21-كالا3صم88س-المصريةالإفتاءدارفتاوىففى-1

IAيوليه 5 qالقاديانِنتصم-الأسبقالأزهرشيخ-مأمونحسنللشيخفتوىم

جماعةأنالمتضمنم1959لسنة170برقمالمعد"بالطلب:الفتوىنصوهذا،بالردة

بنزوليؤمنونالإسلاميةالبلادإحدىفىويقيمونبهمخاصباسميسمونالمسلمينمن

هذهفىالشرعىالحكمبيانالسائلوطلبئحةب!امحمدنبينابعد،(*)باكستانفىنبى

ولئاأووكيلاًيكوننْايجوزوهل؟المسلمأباهيرثأنمنهملأحديجوزوهل،الطائفة

.؟الأوالمسلمينأشقائهعن

لقولهتفيرهعد3224مج!الخامىالمجلد،العراوىقولىمحمدالفيلفضية،الشعراوىتفسير:يظر(1)

:رث!انلا،(000وَئجئوتةيجئهم2ْوَقِباللةناتِيتؤفدتغنيخكنم!رتذنَماوَنآالذبمط،يخأعلا45آيةالمائدةسورةفىتعالى

.بدون-ممر-بالقاهرةاليرمأخباردار

بهافيراد،الهند،،ذكرفعندالتاريخهذاقبلأماوالهند،باكتان:دولتينإلىم1947صنةالنهدبلادتقمتم(*)

مغا.الدولتين
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:بلجواا

ذلكوثبوت،والمرسلينالنبيين3خازعلصتجممحمدًانبيناأنشرعًاالئابتمنإن

مرتذًا،يكونأنهعلىنمالفقهاءبعدهنبىبظهورقالفمن،والإجماعوالسنةبالكتاب

نأشرعًايجوزولا،المسلمينأقاربهأحدمنولاالمسلمأبيهمنيرثلاأنهالمرتدوحكم

.(1)"هلملةلالأنهمنهمأحدعلىاًّيلوأووكيلاًيكون

فىالدين"رأى:بعنوانفتوىوالثلاثينالرابعمجلدهافىالأزهرمجلةونشرت-2

بحثفىالأحمديةمذهبعمننصوعلىاللجنة"اطلعت:فيهاجاءومما"الأحمدية

الصادرعددهافى"الإسلام"نورمجلةونشرته،حسينالخضرالشيخالأستاذفضيلةكتبه

عبدالسيدوعرئهرؤسائهمأحدوضعهمنشورفىجاءماومظهـ،1351رجبفى

قالت:ثم،قاديانيةنصوصًاالفتوىوساقتمصرفىوطبع،كاملالمجيد

أحمدغلاممذهبمنالمتفرعةالأحمديةالطائفةمذاهببأناللجنةتفيدذلكوعلى

المسلمينوعباداتلعقائدوعباداتهابعقائدهامنافية،باطلةمذاهبالقاديانيةوطائفته

ولامسجدفىلاالمساعدةوجوهمنوجهبأىنساعدهاأنبحاليجوزولا...،الصحيحة

فىأداؤهايحللاالصلاةوإن،والإغراءللتضليلإلاليستمساجدهمفإن،غيرهفى

لمذاهبهمبهايروجونللدعايةأداةهذاأخذهممنعليهيلزملماوأمثالهاالطائفةهذهمساجد

.(2)"المصالحجلبعلىمقدمالمفاسددرءأن:الشرعيةفالقاعدةالباطلةومعتقداتهم

بالكفر)3(،وتدمغهمالقاديانيينتدينأخرىفتاوىالظاهرعبدالشيخنقلكما-3

هذافىمعهامتفقةأخرىفتاوى"القاديانيةمنالإسلاميةالأمة"موقف:كتابوأضاف

.(4)"الحكم

مننقلأ،م1959يوليه27-ـه1379محرم21بتاريخ253ص286م88ص-المصريةالإفتاءدارفتاوى(1)

التوحيدمجلةهديةto-27ص-ه!لارحمه-الشوادفىصفوتالئخ:وترتيبجمع،المصريةالإتاءدارفتاوى

مصر.-المحمديةالسنةأنصارجماعة-

."الفتاوى"باببتصرف1162-0116ص،م1962-ـه1382لسنة34المجلدالأزهرمجلة(2)

.239-236صالظاهر،عدعيسىحسنللئميخ/،وتطورهائاتهاالقاديانية(3)

;t)1صالقاديانيةمنالإسلاميةالأمةموقف:يراجعA-W.
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علماءمنصادرةالقاديانيةتدينبفتوىالتنويهالأزهرمجلةعاودتوأخيرًا-4

معالاتفاقوتكيدتأييدإلىفيهانتهىالذىالأزهرشيخبيانأيضًانشرتثمالهند)1(،

.(2)الفتاوىهذه

وتراجعها:القاديانيةهزيمة

وتراجعاتها.القاديانيةهزائممنالأخيرةالصورةالأزهريسجلالنهايةوفى

رئيسبينحدثتمناظرةأن:"القاديانيةمنالإسلاميةالأمة"موقفكتابفذكر

فىالمسلمينعلماءوبين،القاديانىالغلامحفيدأحمدناصرمرزاوخليفتهمالقاديانية

كتابمندونمافألقى-الميلادىالعشرينالقرنمنالسبعينياتمنتصففى-باكستان

الأسئلةسلسلةاستمرتوقد-تامةحريةفى-عقيدتهمعنوالذبساحتهمتنزيهفى

وانكشف،الأجوبةعناْحمدناصرالخليفةعجزظهرحتىساعةثلاثيننحوفىأيامعدة

رؤوسعلىاللّهوفضحه،الفتنةهذهدخائلعنوالأجوبةالأسئلةضمنفىالنقاب

عضوكلأمامالطائفةهذهكفرتبدىوحتى،القويموزيغهوكفرهجهلهوظهرالأشهاد،

هذهعددوبلغالنهار،رائعةفىكالشمس-باكستانفى-ةم"الامجلسأعضاءمن

وفضحهاللهأخزاههكذا،جرحألفإلىالمجلسأعضاءمنقدمتالتىالقاسيةالجروح

وقبحه.كفرهوحصحص

معالعلمأهلمننخبةفقام،والجرحبالنقدالأمةمجلسأعضاءقاموبالجملة

فىممكنوقتأسرعفىكتابًافألفوا،النيابىالمجلسأعضاءمنالعلمأهلكبارمساعدة

.الفجر)3(كصديعالقاديانيةكفروتبين"القاديانيةمنالإسلاميةةم"الا"موقفبيان

هزيمةمنبالهند،العلماءندوةتصدرهاالتىالدورياتإحدىذكرتهماوأنقل

5المجلدالأزهرمجلة:تراجع(؟) rالعالمأخبار5:باب1888ص،م1981هـ-أغسط!1014شوالعدد

."الإسلامى

الإمامفضيلةبقلمبيان؟924-1921ص،م1985هـ-ستمبر5014الحجةذى57المجلدالأزهرمجلة:تراجع(2)

الأزهر.شيخالحقجادعلىالحقجادالثخ/ا!بر

الحقعدالحفيظعبدالثيئ:اْضيأذلكوذكر،طص،،القاديانيةمنالإسلاميةالأمة"موقفمقدمة:ينظر(3)

القادبانيةالقنة:لندنإلىتاديانمن:عوانتحتلهمقالفى-العالميةالنبرةختممنظمةرئي!-المظاهرى

810ص،م1985ايهوبرهـ-6014عحرمعددمال!الامناربمجلة-الكافرة
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والمسلمين-القاديانيينبينحدثتتاريخيةمناظرةأنذكرتحيث،ذلكقبلالقاديانيين

صرحالمرزامنكتابومعهم،معهومنالديننورالحيهمالمرزاالقاديانيينومثل-بالهند

مرتضىالشيخالهندمسلمىمنوقام،انتصارهيعنىوانتصارهم،هزيمتههزيمتهمأنفيه

القاديانيونطولبفلما،وخطب-بندديوالعلومبدارالتعليميةالشؤونعميد-حسن

.(1)رؤوسهمعلىمقاعدهمحاملينونرواوعيهمفقدوابالرد

تحذير:بصيحةنذيرصوت...وأخيرًا

معلنةمهدهامناْخرىمرة-هّللارحمه-حسينالخضرمحمد/صيحةتخرجوهنا

هذهيقيمونكانواولما،نحلتهمإلئالدعوةفىنشيطةحركة"للقاديانية:ومنبهةومحذرة

شعبةسيماولال!سلامدعاةأنهميذَعواأنأمكنهم،الإسلامتعاليممنشىءعلىالخحلة

يعرفونلاالذينالناسأصبحوقد،نبىلاومجددمصلحأحمدغلامأنتعلنالتىلاهور

فىيكتبمنوعاتبواسعيهمعلىأثنواوربما،بحقللإسلامدعاةأنهميعتقدونالنحلةهذه

غيرقومبيندعوتهانشرعلىالطائفةهذهاقتصرتولو،أباطيلهممنالمسلمينتحذير

والملحدين،المضللينمنغيرهابمجاهدةالاشتغالواَثرناخطرها،علينالخفمسلمين

وراموابهدايتهما،وتستضىءوالسنةالكتابتدرسالتىالشعوبأخذفىطمعواولكنهم

سوريةإلىبدعايتهمفبعثوا،ضلالاتمنيتبعهاوماأحمدغلامبرسالةالاعتقادإلىصرفها

علىدعايتهموجدتوقد،(*)الإسلاميةالبلادمنوغيرهاوالعراقوجدةومصروفلسطين

.غروزافقبلوهاالدينأدبعلىتربيتهمفىأولياؤهمفرطأحدا،لاسخفمنفيهاما

)له

الهند:علماءندوةمؤسرر"مع:بع!نوانمقالم1989هـستمبر0141صفرعدد،"الإسلامى"البعثمجلةتنظر

.66صالمونكيرى،،واليخالقاديانية

القاديانية،5الهندفىلاطهمفبئن،القاديانيةثاطزك)رملبيانهفىالظاهرعبدعىحنالثخأطتوقد

07rصالظاهرعبدعىحنلليخ/ . A- r>>,فى،العربىالعالمفىاوكذ،213-210صباكستانفى

أورباصوفى،223-221صأمريكافىنثاطهمأيفئاوبين،221-220صمصروفى،22.-214صمكة

جامعةإلىأفريقيامنالوافدينأحدقاموتد،224-223صأفريقياوفى،223صالأقصىالثرقوفى،223

بالبهائيةاتليتبلادهأنمقدمهافىذاكرم"الماجتر"،"تخصص"،علميةرسالةب!عدادللدراسةالأزهر

،"الإسلامضوءفىوالقاديانيةالبهائيةعدالتنبؤ5تظر:عيها،الررفىالعملبهذاقامفمومن،والقاديانية

1394رقمتحتم1991-ـه1411سنةبالقاهرةالدينأصولبكليةعثانبنسانوغومحمدإعدادْماجتير،

رصانل.
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،وجدة،والعراق،والعجموالهند،،الصينفىدعاةلهمأنالقاديانيونيذكر

ومصر.،وفلسطين،وسوريا

وصلتاوممنيقاومونهاومازالوا،الفئةهذهقاومواوكيفالهندعلماءرأيتموقد

لماالمسلمينوايقاظعليهاالرذفىالرسائلكتبوافقدسوريا،علماءمقاومتهافىآثارهم

بالاستكانةالرضاعلىالنشءنفوستربىوآراءالعقيدةبناءتقوضآراء،منيبثونه

الأعمى.انقيادزمامهمعلىتقبضيدلكلوالانقياد

فتنةالإسلاميةالأقطارمنوغيرهامصرمسلموليحذرهذاكتبناقدأولاءنحن1ه,

يقعدواأنووعاظناعلمائنافىالأملولنا،البهائيةالطائفةفتنةمنحذرهمالطائفةهذه

وساوسهما،منبشىءاعتلقلبكلويعالجوامرصد،كلِالطائفتينهاتينلدعاة

.(1)(69:)العنكبو!الْمُحْسِنِينَ(َعَمَلَهَفلاوَإِنسُبُلَنَاْمُهئيِدْهَنَلفِينَااوُدَهاَجَنيِذَل"اَو!

الثمانينياتمنتصففى-اللهرحمه-الطيرالحديدىمحمدمصطفى/الشيخذاوهاهو

القاديانية:دعاةأحدعلىردهبصددوهوفيقولالقاديانيةعلىالردوديختتم-الميلادية

ثم،الديننوروهم،موتهبعدأحمدغلامالمزعومللمسيحخلفاءقياممنذكرهماأما..."

ضلالته،فىلهخلفاءفهمأحمد،طاهرثمأحمد،ناصرثمأحمد،محمودالدينبثن

وكندا،،وأمريكا،وسويسراألمانيافىونبوتهبمسيحيتهللتبشيرأنشؤوهاالتىالمراكزوما

ضلالة،علىقائمةإلاالمراكزهذهما،وإنجلترا،وأسبانيا،والنرويجوالسويد،،والدانمارك

هماوالسنةفالقرآن،وبينهبينهموسيطدونالإسلامإلىيعودواأنالقاديانيينهؤلاءفعلى

.بعدهنبىولاالأنبياءخادتمهولحةنج!امحمدوسيدنا،مسلبملكلالأمينالمعقل

تَولَىاَمنُوَلِّهِالْمُؤْمِنِينَِليِبَسَرْيَغْعِبَّتَيَوىَدُهْلالَهَُنيَبَتاَمِدْعَبمِنَْلوسَّرلائشَاقِقِ!وَمَن

.(2)العظيماللهصدق(115)الناء:(مَميرًاوَسَاءَتْجَهَنًمَِهِل!عنَو

الفكريةللتياراتالشريفالأزهرومواجهاتفيفردودمنغيضفهذا:وبعد

.1rr-rصحسينالخضرمحمدلليخ،القاديانية(1)

.؟14-041صالطيرمصطفىلثيخ/،والمهديةوالقاديانيةوالبهائيةالبابيةفىالحقالقول(2)
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وكيفالا"زهر،ومواجهاتردودتتوقفلموإن،يتوقفأنلليراعآنقدولعله،المنحرفة

تحاول-الميلادىوالعشرينالحادىالقرنأوائل-الاَنإلىالتياراتهذهتزالوما،تتوقف

يتوهجالشمسنورأبصرتأنبعد،(1)الإسلاميةللعقيدةومناهضاتهاأنشطتهامواصلة

نأوبعدالنهار،ضوءيعشيهكبعفالطير؟الداصللظلاميا:فقالتالنهاررابعةفى

الصلاةأفضلنيناوعلىعليهموسىعصىبمثابةعليهاالأزهرومواجهاتردودكانت

:يقولوتعالىسبحانهوالحق،الحقإلىيثوبونفلعلهم،السلام3وأب

آصّءبأ
حمنئجِصِ:ب!طهِا

.182آبةطه)سورة(ىَدَتْهاَّمثاًحِلاَعوَعَمِلَوَآمَنَتَابَنَملٌراَّفَغَليِّنِإَو!!

اللّهُف!عَط!عحدَ

تهوبى!اللهاوصحمةعلي!صوالسلاص

العالمينصبللها!مدأندعواناخىوآ

;i;+:ء،

:افالسبيلعلىيراجع(1)

المصرىالفكرعلىالإيجابىالماركيةأثرعنتتحدثندوةلرتحيث194nينايرعددونقد"،"أدبمجلة-أ

جريدة:وتراجعبمصر،الضجمعحزبيصدرها،"الحديثالمصرىوالفكر"الماركسية:عنوانتحت،الحديث

دافعحيث،12ص،م1999يونيو8-ـه0142!فر23اللاثاءعدد،مصر-بالقاهرةتصدراك"ععدتى،،

.!الأديانمعاداةمنبريئةأنها-ذكرماضمن-وذكرالماركةعنالمراكة(حد

:بعنوانتحقيق،7ص،م1996أغمطى23عدد-العربيةالنخة-بندنتصدراق،""المسلمونجريدة-ب

:بعنوانتحقيق،16ص،194Aإبريل4وعدد،،الإسلاميةالهويةلطصىمخططات:والليونز"الروتارى

"الروتارى:بعنوانتحقيق،6ص،م1998إبريل18وعدد،انتقاداتثيرالروتارى"،أنديةفى"محاضرات

."542المظقةوأسرار

حسابعلىاْلمانيافىالبهالْية"احتضان:بعنوانتحقيق،7ص،م149Aسبتمبر5عدد"الملمون،،جريدة-ب

،م'9°'9مارس30هـ-1419الحجةذى13عدد،مصر-بالقاهرةنصدرالتى،،"عقيدتى:وجريدة،"!؟نم

البهاثية.الريعةعناستفتاء،5ص

"الأحمدية:بعنوانتحقيق،15ص،م199Vكتوبر17-ـه1418ةرخَالاجمادى16عدد،8نومل!ملا"جريدة-د

.،التليفزيونيةالفضالْةلمحطهم-الإنترنتعلى-وموقع،الإسلامعنيتحدثون
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النتائج+وأهمالخاغة+

المتواضع،البحثهذافىالسيرفىوإعانتهوتيسيرهتوفيقهعلىتعالىللهحمدًا

حصرهايصعب،وفيرةجمةونتائج...كثيرةبإفاداتالباحثمنهخرجوالذى

أهمها:منفلعلكلهاوتسطيرها

الشريف:الأزهرأن-1

بحمديزالوما-كان-عقباتمناعترضهمارغم-العلمىتاريخهامتدادعلى

اْنحاءمختلفمنالعلماءكباريقصده،والمتعلمينالعلماءوكعبةالعلمقبلة-تعالىالله

فىالإسلامىالفكروأن،وصوبحدبكلمنالعلمطلابويؤمه،الإسلامىالعالم

علىقامالتىللدراسةاْثرًاوإلاالأزهر،فىللتعليمامتدادأإلايكنلمآسياوفىإفريقيا

فيه.والدارسونالأزهرعلماءنشرها

الماركسية:علىردودهفىقويةجبهةالأزهرشكل-2

علىوالتهجموالإلحادبالكفرمشحونةبيئةفىنشأماركسأنببيانردودهفاستهل-أ

فيه.عاشالذىالصحىغيرالجوهذاسموماْنرزثمومن،والرسلالأديان

مبينا،"المادة"بأزليةقولهافأبطل:الماركسيةمزاعموتفنيددحضفىشرعثم-ب

الذىالحديثالتجريبىالعلمخلالمنوذلك،"للمادةإلاوجود"لابأنهاعتقادهمخطأ

.الصددهذافىالكريمالقراَنعظمةأيضَاومبرزًا،يدعونه

النقيض""مبدأبطلانليبين؟الجدليةماديتهمإلىالشريفالأزهرانتقلوبعدها-ب

ثمومن،باطلةظنونًاإلاليستوأنها،جدليتهمقوانينمنوغيره"التناقض"قانونأو

،"التاريخية"ماديتهممعفعلوكذابخطئها،واعترافهمعنهاتراجعهمعليهمسجل

.البشرىالتاريختفسيرفىالصحيحالطريقموضحًا

إنكارفىأنفسهممعتناقضهمعنفكشف:الإلحاديةأيديولوجيتهمإلىعرفَيثم-د

بلالأمر،هذافىتكأةيجعلوهأنحاولواومالتعللاتهمومبطلأ...وجحدهاالألوهية

.يشعروندونماىتعالاللهبوجودإترارهمعليهموسجل
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مبينا،لهالكارهللدينالمناوئموقفهافىعليهافرذالسير،الأزهروواصلهـ-

كانللأدياناستقراءهافإنتناقضها،عدمافتراضوعلىبلالصدد،هذافىأيضًاتناقضها

وصمهاإنحتى،العلميةوالمنهجيةالصوابعنبعيذاجائرأحكمهاجاءولذاناقصًا،

المخدر.هىأنهاوهومر'Iاجليةعنكشفمخدربأنهللدين

الشيوعيةأساليبعناللثاميميطأنواستطاع،رذهفىالشريفالأزهرومضى

الشريفالأزهرعلماءأفاضلمنقليلنفروقوعرغم...الدينمحاربةفىالخداعية

البحثسجلوكذا...أهلهليسوابمنالظنإحسانهمنتيجةالخاحالمخططهذافى

ومواجهةعافاعشرخمسةقرابةالشيوعيةعلىالردعنالأزهرمجلةصمتوأسىبمرارة

.والإسلامالأدياذعلىهجومها

عنفأبان؟الإسلاممنالماركسيةموقفوكشفوتفنيدلدحضرالأزهرانتقلوهنا-و

ولم...ذلكعنتفصحالتىالكثيرةفتاويهوأصدر،معهوتناقضهالها،رففالإسلام

ويدحضهايتتبعهاوظل...بالصهيونيةصلتهاعنفكشفواصلوإنماذلكعنديتوقف

ماتحققحتىبسقوطهاويتنبأ،...حياةأسلوبصلاحيتهاوعدموإلحادهاكفرهاويبين

يُنهولم...العشرينالقرنمنالأخيرالعقدأولفىومصرعهاسقوطهافسجلتوقعه

آخذا،الماركسيةعبوديةنيرمنتحررواالذينالمسلمينأحوالتابعبل،اًضيأهنادوره

الإسلامضياءإلىالمدلهمةالحالكةالمظلمةالماركسيةراثَالاإزاحةفىلهمومصاحئابأيديهم

.الإيمانواْنوار

للماسونية:الأزهرمواجهةعنوأما-3

الأزهرومجلة،الإسلاميةالبحوثوسلسلةالأزهر،لمشيخةالثقافيةالمواسمأننرغم

فردية:جهوذاردودالأغلبوكانت،الماسونمِةعلىالردفىالكافىالقدريقدموالم

لحسابالأديانعلىالقضاءإلىتهدف،عالميةيهوديةدعوةأنهاعنكشففقد-أ

وبينبينهاالوئيقةللصلةببيانهذلكوأكَد،سليمانهيكلبناءواعادةاليهودىالدين

.واحدةهيئةلكأنهماحتىالصهيونية
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ومناداتهاالماسونيةشعاراتزيففبيناليهوديةطبيعتهاعناللثامأماطثمومن-ب

أغراضهمإلىللوصولوسائلهممنوسيلةإلاهىماوأنهاوالإخاء،والمساواةبالحرية

.الأديانعلىوالقضاءالعالمعلىوالسيطرةالفوضىإشاعةمقدمتهاوفى،الخبيثة

الألوهيةمنمواقفهمعنالأستارإزاحةإلىالشريفالأزهرعمدوهنا-!

علىالحربوإعلانهم،للألوهيةجحودهمفبين...الدينيةوالأخلاقوالقيم،والأديان

الانحلالب!شاعةوالأخلاقالقيمونبذ،...ماكرةوبأساليبستار،وراءمنالأديان

وسهولة.بيسرعليهاالسيطرةلتتم؟المجتمعاتفىوالفحشاء

وغيرها-مصرفىمحافلهاإغلاقبعد-للماسونيةتتبعهالأزهراكملكما-د

التنكرحاولتالتىأثوابهاعنهاونزعحقيقتهاعلىفأظهرهاوأساليها،أغراضهاوكشف

وأشباهها،والليونزالروتارىوأنديةالماسونيةبينتربطالتىالآصرةعلىفدللفيها،

الماسونيةالأساليببنفسللدينالمعادىالا!نديةهذهلموقفببيانهواكدهذلكوعضد

.الماكرة

الماسونيةالمظلمةالحوالكهذهأمام،النافذةالإسلامأنوارلأشعةببيانهوختمهـ-

والثريا.الثرىبينشاسعَاالبونويظهرواضحَاالفرقليتجلى؟والروتارية

للوجودية:الأزهرمواجهةعنوأما-4

رهز"الامجلةانقطاعإلىإضافة،الجماعيةجهودهمناكثرالفرديةعلمائهجهودفإن

الوجودية:مواجهةفىالأزهرأجادذلكومع،الوجوديةعلىردودنشرعنالزمانمنحينا

وعلى،السوفسطالْيةالمدرسةإلىتعودالتىجذورهاإلىالشريفالأزهراْرجعهافقد-أ

للألوهية.جحودهافىالأبيقوريةالمدرسةإلىوكذا،الانحلاليةالأخلاقيةالقييِمفىالأخص

هدفواعماوكشفالوجود،بأسبقيةالقولفىالوجوديينَمْهَوالأزهربينكما-ب

عنالشريفالأزهرأبانوالذى،للألوهيةإنكارهمتبريروهوهذا،قولهموراءمنإليه

عنوتراجعه،فطرتهإلى-منهرغبةغيرعلى-سارترورجوعبل،وتهافتهسخافته

الوجوديةوأخلاقه،الإلحاديةبنزعتهالمجتمعاتلوثمابعد،للألوهيةوجحودهإنكاره

والتطبيقية.النظريةناحيتيهافىخطئهاعنالأزهركشفوالتى،وازعكلمنالمتحررة
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مصدرأنفذكرومقوفا،موجفا:الوجودىالقلقإلىالشريفالأزهروعرفَي-%

فقطالمنتهىالزمنىالوجودفى-عنده-الوجودانحصارمنناتج"هيدجر"عندالقلق

،العدمإلىالمصيرهوعندهفالموتثمومن،الحياةهذهيعقبالذىالأبدىالوجوددون

،...مرضللحياةالوجودىالتصوروجعل،فلسفتهفىالعميقالتشاؤمسببمما

الطبيعى،الإنسانميلمعيتفقماوهو،الأبدىبالوجودبالاعترافكانالناجعوالعلاج

تعبيرأفكانالسارترىالقلقوأما،ةفْلازوهميةلاَمالجهادهبأنشعورهبمجرديثورالذى

سارتر.أيامفرنسالهاتعرضتالتىوالفجائعالأحداثنتيجةمرضيةحالةعنفكرئا

،الذاتفهملمشكلةوتصوراتهالوجودىالفكرمنالإسلامموقفببيانالأزهروختم

انحرافويظهرالإسلامعظمةيجلىبماالمصير،مشكلةثم،الخلقيالجانبوكذا

وتساقطها.وخطئهاالوجودية

والبهائية:البابيةعنوأما-5

علىوالفرديةالجماعيةوالمؤلفاتالردودمنوافرًاعدذاالشريفرهز"الااْخرجفقد

منالعشرينالقرنمنالثانىللنصفالخمسةالعقودمنعقدأىيخلولمالسواء،

ظهورتشهدأحداثمنيجدلمامواكبًاوكان،والبهائيةالبابيةعلىقويةأزهريةردود

وكشفها.عليهابالردفيقوم،البهائيةخلايامنخلية

شخصيةفسادوكذا،والبهائيةالبابيةمنهاخرجتالتىالبيئةفسادالأزهرفبين-أ

والحمى.بالجنونوالآخر،بالإعدامالأولوهلاكو"البهاء"،""البابمؤسسيهما

للمهدية،"الباب"ادعاءبطلانببيانفبدأ:مزاعمهمالدحضرهز"الاوانتقل-ب

لادعاءبإبطالهوثنىَّ،الزعملنفسغلامهاادعاءفىالقاديانيةعلىردّذاتهالوقتفىوهو

الا"لوهيةلادعائهمابالشبةرم"الاوكذلك،للنبوة"البهاء"ئم"الباب،

مثل...لهابتأويلهمةرخَالالأموروالبهالْيةالبابيةإنكارالأزهروأظهر-ب

للعقيدةمعاداتهماعنتمافاالغطاءوينكشفبينهما،العلاقةتظهروهنا،الباطنية

وارتدادوالبهائيةالبابيةكفرمعلنَافتاويهفىذلكمبيناالأزهرنهضثمومن،الإسلامية

وقتبينالبهائيةفكرتعندماودحضهتتبعهوواصل...الإسلامأبناءمنيتبعهمامن
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جاءثمومن،الميلاديةالثمانيناتمنتصففىآخرهاوكانقمقمها،منتخرجأنرخَاو

البهائية.مواجهةفىيقصرلمالشريفالأزهرأنالقاهريةالأهرامبجريدة

القاديانية:وأما-6

أحمدغلاممؤسسهاوشخصية،الفاسدةبيئتهاإلىأيضًاالشريفالأزهرأشارفقد-أ

.الإنجليزىالاستعمارأحضانفىتربتوالتى،المضللةالضالة

أخرىمرةالرذوعاودالموعود"،"المسيحأنهالغلامزعمتفنيدإلىالأزهروانتقل-ب

فدحضها.،مراكزهملأحدإنجليزيةمقالةفىمؤخرًاالزعمهذاظهرعندما

بطلانببيانفبدأ،بطلانهيبينلكى،للنبوةأحمدغلامزعمتجاهالأزهروسارجص-

ادعائهبطلانبإظهارذلكوعقب،تنبؤاتهفىكذبهببيانوثنى،"النبوةختم"عدمزعمه

.الإسلاممنالنيلوهىغايتهعنالأزهروأبان،والرسالةللنبوة

الجهاد،بإلغاء!اضعافهبلتشويههومحاولةللإسلامالقاديانيةمعاداةعنفكشف-د

عنالقاديانيةبخروجتفتىفتوىمناكثررهزْالاأصدرولذا...عليهالقضاءثمومن

نْاالمسلمينفىبصيحفواختتم...المسلمينمنيعتنقهامنبردةوالحكم،الإسلام

كشفمابعد،أمامهمالا!بواببذلكمغلقَا...ودعاتهاالقاديانيةمنحذرهميأخذوا

وشيوخهالمتعددةوأجهزتهالمختلفةبهيئاتهوضلالها،وزيفهامزاعمهمبطلانوبينأمرهم

الأجلاء.واْساتذتهوعلمائه

تلكالمنحرفةالفكريةالتياراتهذهعلىالأزهريةالردودخلالمنتأكدتوقد

وأالداخلفىوالخيانةالغدرقوىتناوشتهمهماالإسلامأن:وهىالجليةالسافرةالحقيقة

رسالته-بحكم-الشريفالأزهروأن،العالميةوالسيادةالسيطرةمستقبلفلهالخارج

وصدق،النبيلالربانىالإلهىالهدفوهذاالغايةتلكنحوجنبإلىجنبًامعهيسير

21)الزنكلونىسرورعلىالشيخ AVالذى-بكتابهقولهفى-هّللارحمه-(م0194-م

28عىهالتطبيقومنهجالتخلفأسباب:والدعاة"الدعوة-عقودبأربعةوفاتهبعدنشر

للأزهرونقدهوهجومهحملتهبعدم1979-ـه1399بالقاهرةوهبةمكتبة،أولىط

هذههو...التاريخعنهتحدثكما"الأزهرالأزهر":بقاء)زسرعنوانتحتوعلمائه
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،الأحداثتصارعوهىسنةألفعاشتوالتى...العالمفىالبارزةالكبرىالشخصية

اللهسرلولا،الإنسانتاريخفىبناءأضخماحتمالهعلىيقولمبماتصارعهاوالأحداث

."...يحفظهيزالولا،حفظهالذىفهو،الخفي

مجلةصفحاتعلى-هّللارحمه-حسينالخضرمحمدالشيخبقولالختاموأختم

عنوانهـتحت1349شوالعددالأولالمجلد-بعدفيماالأزهرمجلة-،الإسلام"نور

:733-723ص"الشرقورقىالدينحفظفىوأثرهالأزهر"مكانة

القوةومبعث،يتقلصلاالذىالنورومطلع،يتصدعلاالذىالحصنهو"الأزهر

قذى".كلمنالنقيةالمدنيةلواءورفع،الإسلامكلمةبإعلاءالكفيلفهو،تغلبلاالتى

علماءشيخ-هّللارحمه-(م1980هـ-1903)عرجونالصادقمحمدالشيخوبقول

المعهدفىالدراسىالعامبهاافتتحخطبةفى-الميلاديةالخمسينياتأوالْلفى-الإسكندرية

ديسمبر26-ـها374الأولىجمادىغرةعدد،26المجلدالأزهر"مجلة:الإسكندرى

أنناوأعلمأزهرنا،رسالةأمرمنكئيرفىمحسنونأنناأعلم"أنا:527ص،م1954

نيقِّوعملاساعدتقصيرًاشأنهامنكئيرفىمقصرونأنناوأعلمأمرنا،منكثرِفىنوقَّوعم

والإكبار".الرضابعينللناسمئ!هوذايعدفلمإحسانناسترعلى

:قتراخا

بالنسبةالفكريةالتياراتدراسةفىالنظر:وهوتحققلوحبذااقتراحًاأذكرالنهايةوفى

فالطلابأشد،إليهحاجتهتكونمابحسبكلبإعطاء،الأزهرإلىالوافدينللطلاب

مثالبلبياناكثردراسةإلىبحاجةيكونون-مثلأ-روسياجمهورياتإحدىمنالوافدون

والقاديانية،البهائيةدراسةإلىبحاجةيكونونوالباكستانالهندمنوالوافدون،الماركسية

منهمقسملكلولوضع،يقسمونوهكذا...العلمانيةدراسةيلزمهمتركيامنوالوافدون

المنحرفة.الفكريةالتياراتمنأراضيهموعلىبيئاتهمفىيواجههممايلائممنهج

9سلكللملليكل9صل!94يرظ!يلأبه!ا!سلصينلمموو/9لليقى/لله9فق

لمين/لطربلله9!لحم!محم!رسيسهظممللى!رب9
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لمراجع+وادرلمصاا+

هجائيًّا(مرتبة)

العالمين.ربمنتنزيل:الكريمالقرآن-أ

المثرفة.النبويةالسنةكتب-ب

."البحث"موضوعالفكريةالتياراتاْصحابمؤلفات-ب

مار"لسية:مؤلفات:أولاً

.ق.سييفأفانا-1

.م1984بيروت-الفارابىدار،رابعة.ط،الرصافىالرزاقعبدترجمة-الماركسيةالفلسفةاْسس

ذكردونمصر،المعارفدارْط،نسيمماهروتعليقترجمة،الماركسيةالفلسفة.فردرلك:انجلز-2

الطبع.تاريخأورقم

.ط،بركاتشعبان:تعريب-آخرينبمشاركة-الماركسيةالفلسفةأصول.جورج:بوليتزر-3

الطبع.تاريخأورقمذكردون،بيروتصدا،،العصريةالمكتبة

بدمق،الجيلدارونثمرتهاترجمضهامقالاتمجموعة:حقيقتهاعلىالشيوعيةوْالينينالقدي!-4

.المقالاتهذهأصحابوْاالطبعرقمأوتاريخذكردون

a-الهليش.فلاديمير:لينين

.م1968موسكو،،الشقدمدار.ط،الاْخيرةوالمقالاتالرسائل-أ

.r'0'67كوموس-التقدمدار.ط،الماركسية-انجلز-ماركس-ب

.م1967موسكو،التقدمدار.ط،الثصيوعيةفىالطفولىاليساريةمرض-ب

موسكو-التقدمدار.ط،شاهينإلياسترجمة-الثلاثةالمكونةوأقسامهاالثلاثةالماركميةمصادر-د

الطبع.تاريخذكردون-العلميةالاشتراكيةمكتبة-

هنريش.كارل:ماركس-6

سورية-الحياةمكتبةدار-العربيةاليقظةدار،ثانية.ط،يازجىأندريهترجمة-الفلسفةبؤس-أ

qvلبنان- iم.

الجديدةالثقافةدار،أولى.طالأخضر،العفيفترجمة-انجلزبمشاركة-الشيوعىالبيان-ب

.م1998مصر،بالقاهرة

للطباعةالقوميةالدار.ط،111رقمكتابلك""اخرنامجموعة-الثوعيةهارولد::لاسكى-7

تاريخ.بدون،مصر،بالقاهرةوالنشر

للطاعةالكرنكدارالناشر،نسيمماهر:وتقديمعرض-الشيوعيةمعنى:جورج:هامبيش-8

الطبعة.رقمذكردون،م1968مصر،السياسيةالمكتبة،بالقاهرةوالتوزيعوالنشر
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ماسونية:مؤلفات:ثانياً

شاهين.:مكاريوس-1

.م1895،مصر،المفتطفمطبعة،اْولى.ط،الماسونيةالآداب-أ

.م1983،بيروتعبود،عاروندار،ثانية.ط،الماسونيةالجمعيةفىالخفيةالأسرار-ب

199هـ-4114مصر،بالقاهرةمدبولىمكتبة،\ط،الماسونيةفىكتبأربع-ص fالكتبيضمم

الماسونية،بادَالا-3،العمليةالماسونيةتاريخفىالأصليةالحقائق-2،الماسونيةفضائل-1:التالية

الإسرانيل!ن.تاريخ-4

136ىالأولجمادى12عدد.المقتطفمجلة-2 A-3الجزء،161المجلد،م0195مارسأولهـ،

الحداد.نقولا:التحريررئيسنمرفارس/د،صروتيعقوب/داْسسها

وجودية:مؤلفات:ثالثاً

الرحمن.عبددكتور/:بدوى-1

.م1975الكويت،المطبوعاتوكالةالناشر،أولى.ط،النظريةالأخلاق-أ

ببيروتالقلمودار،بالكويتالمطبوعاتوكالة:الناثر،العربىالفكرفىوالوجوديةالإنسانية-ب

3.I RAY---^ I f.

.م0196لبنان،بيروت،الثقافةدار،ثالثة.ط،الوجوديةالفلسفةفىدراسات-ص

بولجان:سارتر-2

دارالناشر،إبراهيمزكرياالدكتور/تصدير-مجاهد،المنعمعبدمجاهدترجمة-سريةجلسة-أ

.م9571مصر،المصريةالئر

النثر.تاريخذكردون،بيروت،الحياةمكتبةدار.ط،الحسينىهاشمترجمة"الغثيان،،رواية-ب

fبيروت،الحياةمكتبةدار.ط،الحسينىهاشمترجمة،"الجدار،قصة-ب I w i.

مصر،بالقاهرةراديومكتبة،ثالثة.ط،الحفنىالمنعمعبدالدكتور/ترجمة،والثورةالمادية-د

.،والثورة"الماركسيةبعنوانالسابقةالطبعةوكانت،م1977

والثرللطباعةبيروتدار،ثانية.ط،عيتانىمحمدترجمة-الوجوديةهىهذه.بول:فولكييه-3

.م1956،بيروت-

5رقمكتاب،المعرفة"عالمسلسلة،إمامالفتاحعبدامامترجمة،الوجودية.جون:ماكورى-4 A-

بالكويت.بادَالاووالفنونللثقافةالوطنىالمجل!إصدار،م1982هـ-اكتوبر2041الحجةذىعدد

ولهائية:بابيةمؤلفات:رابعاً

الروحانىالمحفلمن!اذنب!جازةترجم-الجديدوالعصراللهبهاء.البروفيسورج.أ:أصلمنت-1

مصر،،بالظاهرالمصرىالخليجبشارعوالنشرللطبعالعصوردار.ط،المصرىبالقطرالبهالْىالمركزى

الطبعة.رقمأوتاريخذكردون
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العطارعزتالناشر،والبهائيةالبابيةظهورتاريخفىالدريةالكواكب.الحسينعبدالميرزا:أواره-2

.أخرىبياناتذكردون،مصر-

البهائىالمركزىالروحانىالمحفلمنبإجازة،أولى.ط،البهيةالحجج.الفضائلأبو:الجرفادقالْى-3

.م1923-ـه1343بمصرالسعادةمطبعة.ط،الكردىصبرىالدينمحىنفقةعلىبمصر

f-كتابهضمن،الحسنىالرزاقعبدالسيدنشره-البيان.محمدعلى"الباب"بالملقبالشيرازى

بيروتصيدا،،العرفانمطبعة،ثانية.ط،"وماضيهمحاضرهمفىوالبهائيون"البابيون

1i rA2-ـهi vtكتابهفىعوفمحمدأحمدالدكتور/كذلكهر!ثنو،071صإلى81صمنم

الطبعةرقمذكردون،م1972مصر،بالقاهرةالعربيةالنهضةدارالناشر:،،البهائيةالطائفة"خفايا

.98صإلى49صمن

عنعربت-الغذاء،على"محادثةالبهاءعبدمفاوضاتفىالأبهىالنور.عباس:البهاءعبد-5

البهائىالمركزىروحانىالالمحفلب!جازة،ولى1.ط،البهائيةوالنشرالترجمةلجنةبمعرفةالفارسية

.م1928-ـه1ال!47المصرى

على.حسينالميرزا:"البهاء،بالملقبالمازندرانى-6

لرراقعبدللسيد،،وماضيهمحاضرهمفىوالبهائيون!البابيونكتابضمنمنشوروهو-الأقدس-أ

،130صإلى108صمنم1962-ـه1381بيروتصيدا،،العرفانمطبعةثانية.ط،الحسنى

العربيةالنهضةدارالناشر"البهائيةالطائفة"خفاياكتابهفىعوفمحمداْحمدالدكتور/كذلكونشره

1مصر،بالقاهرة qvy185صإلى139صمنالطبعةرقمذكردونم.

-إيرانسلطانشاهالدينناصرالسلطانإلى"البهاء"كتبهارسالةوهى:السلطانيةالرسالة-ب

هـ.1330الحجةذىشهرفىبمصرالكردىزكىالثهفرجالناشر

منب!جازة،السعادةمطبعة.ط،بيجارهحسينمحمدتعريب.والبهائيةالبابيةفىمائحمقالة-7

مؤلفهاأنبعضهموذكرمؤلفها،ذكردونم1923-ـه1341المصرىالبهائىالمركزىالروحانىالمحفل

البهاء.عبدعباس

قاديانية:مؤلفات:خامساً

أحمد.غلامالميرزا:القاديانى-1

خيرأمةبلادمنوغيرهاوالثاموالمصرالعربفضلاءمنالعظاموالفقهاءالكرامالعلماءمنالاستفتاء

1الثانىربيعفىالهند-البنجاب-قاديانفىالميكزينعطبعة.ط،الأنام r2 o.هـ

وغيرها:الأزهرلةالهؤلفات-د

المحمديةالطباعةدار،اْولى.ط،الماركسىالفكرتهافت.العليمعبدصلاحدكتور/:إبراهيم-1

.م1981-ـه1402مصر-بالأزهر
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مصربشبرا،الأمانةمطبعة،اْولى.ط،والعلمالدينبينالماركسية:جميلدكتور/:العلاأبو-2

fMl.

r_محمد.الشيخ:زهرةأبو

،بالقاهرةبالجماميزومطبعتهابادَالامكتبةالناشر،بالقاهرةالنموذجيةالمطبعة.ط،الإسلاميةالمذاهب

دون،بمصروالتعليمالتربيةبوزارةالعامةالثقافةإدارة-إشراف177رقمكتاب"كتاب"الألفسلسلة

الطبعة.رقمأوتاريخذكر

رفعت.جوادالجنرال:أتلخان-4

الأزهرمجلةهدية،القابلىأمينمحمدوسيمان،الواعظرضاالديننورترجمة-الماسونيةاْسرار

.`514Aهـ-أغسطس5011القعدةذىلعددالشريف

على.الأستاذ:أدهم-5

،المعارفدار.طالناصر،عبدجمال:الراحلالرئيستقديم-آخرونبمشاركة-الشيوعيةحقيقة

.م)55Aيناير-)Iرقمكتابلك""اخترنامجموعةضمنمصر،

.م.ر:ألبيريس-6

بيروت-للملايينالعلمدار،أولى.ط،إدريسسهل/دالفرنسيةعننقله-والوجوديةسارتر

.م1954

،بالقاهرةالإسلاميةللشؤونالأعلىالمجلس.طالعلماء،منلنخبة:والحديثالقديمبينالأزهر-7

.أخرىبياناتذكردون،مصر

.م1987-ـه7014مصر،للاستعلاماتالعامةالهيئةإصدار:ورسالةتاريخالأزهر-8

حسن.محمدالشيخ:ياسينآل-9

139مصر،بالقاهرةالعالميةالمطبعة،رابعة.ط،والحدوثالأزليةبينالمادة vم1977-ـه.

الملك.عبدكريمدكتور/:اللهأمر-01

الجوثلمجمعالثامنالمؤتمربحوثمن-الهدامةالعناصروتحدياتالإسلامتقريرأجلمنكفاحنا

.م1977-ـه1397عامبالقاهرةالمنعقدالإسلامية

لاب،

محمد.محمددكتور/:بالروين-11

بيروت،العربيةالنهضةدارالناشر،المحتوىوهدمبناءبدائلمواجهةفىكبرىفلسفيةمذاهب

.م1995

الله.عبدإبراهيممحمد/Aالأستا:البدرى-92

الأولالكشاب-عشرةالسابعةالسنة-الإسلاميةالبحوثسلسلة-نسبوالماسونيةالبهائيةبين

6.1 qA'L--.&1 iمصر.،الإسلاميةالبحوثمجمع.ط،م
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محمودعباسالأشاذ:تقديم،التونىخليفةمحمدترجمة:صهيونحكماءبروتوكولات-13

.م1976مصر،بالقاهرةالتراثدار،ثانية.!العقاد،

المنعم.عبدمحمددكتور/:البرى-41

م1989-ـه0141مصر،بالقاهرةالدولىللإعلامالحقيقةدار.ط،الإسلامميزانفىوالبابيةالبهاثية

الطبعة.رقمذكردون

اميل.:برييه-51

،بيروت،والطباعةللنشرالكشاتدارالناشر،قاسممحمود/دترجمة-المعاصرةالفلسفةاتجاهات

.م1956

محمد.دكتور/:البهى-16

.م1982مصر،بالقاهرةوهبةمكتبة،ثانية.ط،المعاصرالأيديولوجىالواقعفىالإسلام-أ

.م1981-ـه1014مصر-بالقاهرةوهبةمكتبة،أولى.ط،الهدامةالمذاهبومواجهةالإسلام-ب

بالقاهرةوهبةمكتبة،ثالثة.ط،والتطبيقالنظربينىخل!اتلاالمادىالفكرتهافتجص-

.م1975-ـه1395

-بالقاهرةوالنشرللطباعةالعربىالكاتبدار،رابعةط،الإسلامىالتفكيرمنالإلهىالجات-د

67fمصر A.

رقمذكردون،م1983مصر،وهبةمكتبة.طووزيرأ،واْستا؟اطالئا:الأزهررحابفىحياتىهـ-

الطبعة.

1مصر،وهبةمكتبة،3!المعاصر،المسلمالشبابإلىرسائلخمس-و Trioم1977-هـ.

بالفجالةمصرمكتبة:الناشر،،اًدغواليومالشيوعيةةكتابضمنبحث-والدينالشيوعية-ز

الطبعة.رقمذكردون،م0196

أخرىوطبعة،م1976الإسلاميةالبحوثمجمع.ط،والتطبيقالفكربينوالإسلامالعلمانية-ح

.م1995هـ-سبتمبر1415رخَالاربغلثمهرعددهافىرهزْالالمجلةكهديةصدرت

مصر-وهبةمكتبة،تاسعة.ط،الغربىبالاستعماروصلتهالحديثالإسلامىالفكر-ط

.م1981-ـه1140

مصر،وهبةمكتبة،ثالثة.ط،والتوجيهالحكممشكلات-المعاصروالمجتمعالإسلامىالفكر-ى

.م1982-ـه1402

رقمأوخل!اتذكردونمصر،،وهبةمكتة.ط،الهجرىعشرالخامسوالقرنالإسلاممستقبل-ك

الطبعة.

الثانيةالدورةالأزهر،لمشيخةالثانىالثقافىالموسممحاضراتضمن،الشرقفىالشيوعيةمفهوم-ل

الأزهر.مطبعة.ط،م0196هـ-1379عام
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.م.ا:بوشنسكى-17

الأولربيع165رقمكتاب،المعرفة"عالمسلسلة،قرنىعزت/دترجمةأوربا،فىالمعاصرةالفلسفة

بالكويت.بادَالاووالفنونللثقافةالوطنىالمجلسإصدار1992سبتمبرهـ-1413

.رمضانسعبدمحمدالأستاذ/:البوطى-18

.م1986-ـه0714سورية.،دمشق،الفكردار،ثانية.ط"الدياليكتيكية"،الجدليةالماديةأوهامنقض

لبيب.محمدالأستاذ:البوهى-19

.م0196"اترأ"سلسلة،المعارفدار.ط،والإسلامالوجودية

-الأوقافوزارةطبعةمنها،مرةمنكثرطغ،الشريفالأزهرمشيخةعنصادر:للناسبيان-20

.)iirمصر

محمد.المعطىعبددكتور/:بيومى-12

بالأزهر-المحمديةالطباعةدار،أولى.ط،ومواقفقضايا:المعاصرةالفكريةوالتياراتالإسلام-أ

.م1985-ـه1405مصر

مصر،بالقاهرةالأنصاردار،أولى.ط،ووثائقحقالْق:الدينمواجهةفىالماركسية-ب

1 rAvم1977-ـه.

رجب.محمددكتور/:البيومى-22

السنة-الإسلاميةالبحوثسلسلة-الثانىالجزء-المعاصرينأعلامهاسيرفىالإسلاميةالنهضة-أ

الثانيةجمادىمصر،بالقاهرةالإسلاميةالبحوثمجمع.ط،الرابعالكتاب-عشرةالحادية

.م1980هـ-إبريل0140

السنة،الإسلاميةالبحوثسلسلة،الخاصالجزء،المعاصرينأعلامهاسيرفىالإسلاميةال!هضة-ب

8.1مصر،الإسلاميةالبحوثمجمع.ط،الثالثالكتاب،عشرةالثامنة i987-ـه(f

البحوثمجمع.ط:م1971عامحتىإنشائهمنذالإسلاميةالبحوثلمجمعالعلمىالتفويم-23

.م1971-ـه1391مصر،بالقاهرةالإسلامية

4Y-هنرى:توماس.

صفرعدد"الهلال"كتابسلسلة-نويهعثمانترجمة-سارترإلىسقراطمنالأوربىالفكرأعلام

1 r vv197هـ-فبرايرVمصر.،م

فيليب.:ثودى-25

وإلنشر،للدراساتالعربيةالمؤسسة.!،العالمىالفكرأعلامسلسلة-جحاجورجترجمة-سارتر

5365لم09م1973،بيروت
http://www.al-maktabeh.com



العشرين(القرنمنالئانىالنصف)فىالمنحرفةالفكريةالتياراتعلىالردفيالأزهرجهود

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!513"

جممر

الرحمن.عبد:الجبرتى-62

وأالطبعةرقمذكردونبيروت،الجيلدارالناشر،ةر!صمطبعة-والأخبارالتراجمقىراثَالاعجائب

.خد!اتلا

محمد.يسرىدكتور/:جعفر-27

أولى،.!،الإسلاممعاختلافهاأواتفاقهاوبيانالماسونيةعنموضوعيةدراسةالأحرار،البناؤون

.م1995-ـه1416مصر،بالقاهرةالجديدالفجرمطبة

.أنورالأسناذ/:الجندى-28

الطبعة.رقمذكردون،م1983مصر،بالقاهرةالاعتصامدار.ط،الإسلامعالمفىالشيوعيةهزيمة

..ىسالبروفيسور:جول-92

نوفل،مؤسسة،أولى.ط،غربالشعينمحمدإليهوأضافعربه-المعاصرةالفلسفةإلىمدخل

(P،ليروت AM.

ريجيس.:03-جولفيبه

مصردار.ط،ريدةاْبوالهادىعبدمحمددكتور/مراجعة،كاملفؤادترجمة،الوجوديةالمذاهب

.أخرىبياناتدون،مصر،بالقاهرةللطباعة

.محرمحسندكتور/:الجوينى-13

مصر،بالقاهرةللطباعةالهدىدار،أولى.ط،الإسلاميةالمعاييرفىوالقاديانيةوالبهائيةالبابية-ْا

.م1985-ـه1405

مصربالأزهر،المحمديةالطباعةدار،أولى.ط،الوجوديةالفلسفةفىإسلاميةنقديةتأملات-ب

.م1986-ـه1406

مصر،بالقاهرةللطباعةالهدىدار،اْولى.ط،إسلاميةةيْورخلالمنالماركسيةالفلمفةقيمة-!

.م1981-ـه1401

محمدإبراهيم.:دكتور/23-الجيوشى

العدد،"إسلامية"دراساتسلسلة،بالقاهرةالإسلاميةللشؤونالأعلىالمجلس.ط،والبهائيةالبابية

مصر.،الأوقافوزارة،م1998-ـه1419عام35

لاح

العزيز.عبدسعددكتور/:حباتر-33

رقمذكردون،م1970مصر،،المصريةالأنجلومكتبة.ط،الوجوديةالفلسفةفىالحريةمشكلة

الطبعة.
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الدسوقى.طهدكتور/:حبيش-"4

.م1985-ـه5014مصر،بالقاهرةللطاعةالهدىدار،أولى.ط،وغاياتوسائل:البهائية-أ

مصر،بالأزهر،المحمديةالطباعةدار،أولى.ط،التاريخفىومصيرهاالقاديانية-ب

.م1989-ـه1409

شمسبعينرشوانمكتبة،أولى.ط،المحيطاتوراءالجديدالظهور،توسانمسجدفىمسيلمة-!

.م1AAR--A)409مصر،بالقاهرة

.جاداللهعوضدكتور/:حجازى-35

عقدهالذىالمسلمينلعلماءالتاسعالمؤتمربحوثضمنبحث-الإسلامىالعالمفىوأثرهالأزهر-أ

مجمع.ط،الريفللأزهرالألفىبالعيدالاحتفالبمناسبة،بالقاهرةالإسلاميةالبحوثمجمع

.م1983-ـه0314مصر،الإسلاميةالبحوث

مصربالأزهر،المحمديةالطباعةدار،أولى.ط،الإسلاميةالعقيدةفىدراسات-ب

.م1992-ـه1403

المحمديةالطباعةدار،ثانية.ط،نعيمالسيدمحمددكتور/بمشاركة-اليونانيةالفلسفةتاريخفى-!

التاريخ.ذكردون،مصر،بالأزهر

ثانية،.ط،إبراهيمالدينشمسمحمد/دبمشاركة-والأخلاقالإسلاميةالعقيدةفىمحاضرات-د

.م1971-ـه1391مصر-بالأزهرالمحمديةالطباعةدار

مصر،رهزْالابالمحمديةالطباعةدار،رابعة.ط،والإسلاماليهوديةبين:الأديانمقارنةهـ-

.م1993-ـه1414

.طارقالأستاذ/:حجى-36

.م1983;والقاهربجدةالإسلاميةللبوكالدولىالاتحادمطبوعات،أولى.ط،الماركسيةمعتجربتى-ْا

الطبعة.رقمذكردونم980Iمصر،بالقاهرةوالثرللطبعمصرنهضة.!،والأديانالئيوعية-ب

الرزاقعبدالسيد:الحسنى-37

بيروت،صيدا،العرفانمطبعة،ثانية.ط،وماضيهمحاضرهمفىوالبهائيونالبابيون

عباسالبهائيةبأقطابوثيقةصلةلهكانتالفاضلالمؤلفهذاأنبالذكروجدير،م1962-ـه1381

.الكتابثنايافىذلكيظهركما...معهملقاءاتلهوكانت...أفندىوشوقىالبهاءعبد

الخضر.محمدالشيخالأكبرالإمام:حسبن-38

الطبعة،رقمذكردون،م1972مصر،بالقاهرةالإسلاميةالبحوثمجمع.ط،البهائيةأوالبابية-أ

/مايوأبريلهـ-5014لهثعبانلعددالشريفالأزهرمجلةهديةضمنالكتيبهذالنفسأخرىوطبعة

.م1985

العاشرالكتاب،الإسلاميةالبحوثسلسلة،بالقاهرةالإسلاميةالبحوثمجمع.ط،القاديانية-ب

-1970عام ^1 YrAqم.
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كامل.محمددكتور/:حسين-93

النهضةمكتبة.ط،الفاطميةالدولةآخرحتىالعربىالفتحمنبمصروالأدبيةالفكريةالحياة-أ

الطبعة.رقمذكردونم1959مصر،المصرية

الطبعة.رقمذكردون،م1970مصر،بالقاهرةالعربىالفكردار.!،الفاطميةمصرأدبفى-ب

شحاته.مصطفىمحمددكتور/:الحسينى-04

.طللأزهر،الألفىبالعيدالاحتفالبمناسبةالعالميةالعلميةللندوةمقدمبحث،وتطورهالأزهرتاريخ

.م1983-ـه0314مصر،بالقاهرةالإسلاميةالبحوثمجمع

المنعم.عبددكتور/:الحفنى-14

الطبعة.رقمأوتاريخذكردون،مصر،بالقاهرةراديومكتبةوتوزيعنشر،الوجوديةمعنى-أ

دون،مصر،بالقاهرةمدبولىومكتبة،بيروت،زيدونابندار،اْولى.ط،الفلسفيةالموسوعة-ب

الطبع.تاريخذكر

محرم،للطبعالدعوةدار،أولى.ط،الفلسفيةوالمذاهبالإسلام.مصطفىدكتور/:حلمى-42

تاريخ.دون،مصر،الإسكندريةبك

آخلا

الدين.وحيدالعلامة:خان-43

دكتور/3وتقدثمراجعة،خاناللّهظفرترجمة-الإيمانإلىعلمىمدخل-يتحدىالإسلام-أ

الطبعة.رقمذكردون،م)973،مصر،بالقاهرةالإسلامىالمختاردار.ط،شاهينعبدالصبور

الإسلامية،الجامعاترابطة،أولى.ط،خانالإسلامظفرترجمة-الماركسيةسقوط-ب

140 Aم1987-ـه.

الحديثة،المناردار،أولى.طوالإلحاد،الماركسيةأطلالفوق.اللهعبدمحمدالأستاذ:الخطيب-44

.م1RAA--&)409مصر،بشبرابالقاهرة

المنعم.عبدمحمددكتور/:خفاجى-45

الناشر.ذكردون،م1955-ـه1374عام،أولى.ط،الإنسانيةدينالإسلام-أ

العزيزعبدالدكتور/بمشاركة-اللغوىالمنهجضوءفىالبهائيينعلىالرد:البهائيةعلىأضواء-ب

الطبعة.رقمذكردون،م1986مصر،بالفجالةمصرمكتبةالناشر-شرف

.م9985هـ-إبريل/مايو5014شعبانلعددالأزهرمجلةهديةضمنبحث-البهائيةأوالبابية-ب

.م1961مصر،بالقاهرةوالتوزيعوالطبعللنشرالكرنكدارالناشر-المشركينعلىالرد-د

JJ1دكتور/:خليل-46 ?Lc.ين

المجلدالفكر""غالمبمجلةبحث-لسوليفان"العلم"حدودكتابفىتراءة-الماديةمواجهةفىالعلم

11سبتمبر-أغسطس-يوليوعدد12 qAالكويت.-الإعلاموزارةإصدار،م
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"دمم

مصطفى./لأستاذا:دروبش-74

بالجامعالعامةللمحاضراتالأولالموسمبحوثمن،والاشتراكيةالرأسماليةمواجهةفىالإسلام

.م1959-ـه1378الأزهر

.م!اعدكتور/:الدسوقى-84

،بالقاهرةالجديدةالثقافةدار.ط،م1961عامإلىم1895عاممنمصرفىرهزْالاعلماءمجتمع

.م1980مصر

أحمد.سيدسليماندكتور/:دنيا-94

.م1967مصر،بالقاهرةالخانجىمكتبة،أولى.ط،الإسلامىالفلسفىالتفكير

50-JJIمحمدمحمد./:الشيخهان

ثانية،.ط،والمسلمينالإسلاممنوموقفها-الاستعمار-التثير-الاستشراق:المضحالفةالشرقوى

8.1مصر،بالمنصورةوالتوزيعللنشرالوفاءدار iم1988-ـه.

(J)

على.السيدأحمددكتور/:رمضان-51

مصر،بالمنصورةوالنشرللطباعةالإسلاميةالدار.طمنها،الإسلاموموقفالوجودية

الطبعة.رقمذكردون،م1995-ـه1415

لاز،

على.محمددكتور/:الزغيى-25

الطبعة.رقمذكردون،م1978،لبنان،بيروت،الثقافيةالمكتبة.!،إسرائيلملكمثئةالماسونية

.حمدىمحموددكتور/:زقزوق-53

.م1986-ـه6014،المصريةالأنجلومكتبة،ثالثة.ط،للفلسفةتمهيد-ْا

.،بالقاهرةالإسلاميةللشؤونالأعلىالمجلس.ط،الحديثالإسلامىالفكرأعلاممن-ب

.م1996-ـه1417

.دافؤكتبىر/د:ياكرز--45

مجلةإصدار،إم987اكتوبر15-17رقمالكتاب،العربىكتابسلسلة،العربىالعقلإلىخطاب

الكويتية.العربى

محمد.محموددكتور/:زيادة-00

اللغةبكليةالتاريخأساتذةإعداد،الإسلامىالتاريخةل!لص،الثانىالقسم،الاسلاميةالفرقخل!ات

1لطبعة.رقمذكردون،م1958-ـه1378مصربالأزهر،المحمديةالطباعةدار.ط،الربية
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"سمم

الكراسةعلىوردوتحليلدراسة-الملحديناكاذيب.)الدكنور(الرشيدعبدالأستاذ/:سالم-56

الطبعة.رقمذكردون،م0196مصر،بالقاهرةالأدباءدار.ط،الشيوعيةالرمادية

الرحيم.عبدأحمددكتور/:السايح-57

.م1997مصر،الجديدةبمصرللنشرالكتابمركز،أولى.ط،إسلاميةضرورةالفكرىالغزومواجهة

الرحمن.عبدبنمحمدالدينشمس:السخاوى-58

الطبعة.رقمأوتاريخذكردون-بيروت-الحياةمكتبةمنشورات-التاسعالقرنلأهلاللامعالضوء

على.عزتدكتور/:السروجى-59

مصر،بالقاهرةالإسلاميةالحسينمطبعة،أولى.ط،المعاصرةالفكريةوالتياراتالإسلام

.م1995-ـه1415

،المعاصرةالمذاهبوبعضالإسلاميةالعقيدةعلىأضواء.الحميدعبدسلطاندكتور/:سلطان-60

.م1985-ـه5041مصر،بالقاهرةالمناردار،أولى.ط

.العربعزعلىمحمددكتور/:السماحى-61

الطباعةدار،أولى.1،المحمديةالرسالةضوءفىتحليليةدراسة،مستقلةحقيقةالإلهىالوحى

.م1989-ـه1410مصر،بالقاهرةالمحمدية

الله.عبدمحمدالأستاذ/:السمان-62

الشريف،بالأزهرللدعوةالعلياللجنةالعامةالأمانة،اْولى.ط،العالمفىالمسلمةالأقلياتمحنة

.م1979مصر،بالقاهرةالاعتصامدار،ثانية.وط

6 a-العفو.عبدداود:سنقرط

يهوذا"أبناءسلسلة،الأردن،عمان،الفرقاندار،أولى.!،الماسونيةالعالميةلليهوديةالخفيةالقوى

.م1983-ـه14.ال!الخفاء"،فى

6 t-زكى./الشيخ:سويلم

93z1عاممنإنشائهافىالتوسعومدىتطورها:الأزهريةالمعاهد r-1-عامإلى r9 v،بمشاركةهـ

.م1978مصرالأزهر،مطبعة.ط،رجبالحميدعبدالشيخ

ممشلا

حبيب.كتور/د:رونىلشاا-56

الطبعة.رقمأوتاريخذكردونمصر،،بالإسكندريةالمعارفمنشأةالناشرسارتر،بولجانفلسفة

الحميد.عبدأحمددكتور/:الشاعر-11

هـ-1014مصر،بالأزهرالمحمديةالطباعةدار،أولى.ْ!،الإسلاممواجهةفىالمعاصرةالتحديات

AAI(?.
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1V-الغنى.عبدمحمددكتور/:شامة

هـ-0014صفرمصر،،بالقاهرةوهبةمكتبةالناشر،أولى.ط،القاديانيةظهورفىالبيئةأثر-ْا

.م1980يناير

.م1983-ـه0314مصر،والتوزيعلنشرأبوللوالاشر،أولى.ط،نعرفهأنينبغىكماب-الإسلام

.م1979-ـه1399مصر،وهبةمكتبة،أولى.ط،الإسلامبلادفىالشيوعىالخطر-!

الدين.ناصرالأستاذ/:شاه-68

الناشر.ذكردون،م1981-ـه1014،أولى.ط،الثيوعىوالغزوأفغانستان

على.علىدكتور/:شاهين-69

.م1997-ـه1417مصر،بالأزهرالمحمديةالطباعةدار،أولى.طالنقد،ميزانفىالبهائية

أحمد.الدكتور/:الشرباصى-07

:عنو)نتحتالصادر"الهلال،كتابضمنبحث،ومؤلفاتهمالأزهرتاريخفىالشيوخأعظم-أ

.م1973هـ-إبريل1392القعدةذو،265العدد،!والدينالعلمرحابالأزهر:!قصة

مصر.،م1976هـ-سبتمبر1396رمضانعددالهلالبمجلةمقال-والماركسيةالإسلام-ب

الأولى،جمادىعدد،الهلالبمجلةمقال،الإسلامضدخطيرةمؤامرةالبهائية-ص

6--& lrAv1يو Wvم.

الأزهر"قصةعنوانتحتالصادر"الهلال"كتابضمنبحثالأزهر،تاريخفىفكريةثورات-د

مصر.،م1973هـ-إبريل1392القعدةذو265العدد"والدينالعلمرحاب

هـ-يونيه1397ةرخَالاجمادىعددالهلالبمجلةمقال،الإسلامضدأخرىمؤامرةاسونيةالمهـ-

.م1977

1مصر،بالقاهرةوالنشرللطباعةالقوميةالدار.ط،والدينالميثاق-و R10الطبعة.رقمذكردون،م

متولى.محمد/الشيخ:الشعراوى-17

دون،مصر،بالقاهرةاليومأخباردار،الناشر،السادسوالمجلدالخاصالمجلد،الشعراوىتفسير-أ

الطبعة.تاريخأورقمذكر

مصر،،بالقاهرةالشروقدار،أولى.ط،الحفناوىمجدىدكتور/إعداد:إسلاميةقضايا-ب

fIWv.

'V-أحمد.دكتور/:شلبى

.م1974مصر،المصريةالنهضةمكتبة،رابعة.ط،اليهودية:الأديانمقارنة

.عبدهالجليلعبددكتور/:شلبى-73

.م1986-ـه6014مصر،بالقاهرةالروقدار،ثانية.ط،الإسلامميزانفىوالثوعيونالشيوعية
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.محمودالشيخالأكبرالإمام:شلتوت-74

مصر،بالقاهرةالشروقدارالناشر،والعامةاليوميةحياتهفىالمعاصرالمسلملمشكلاتدراسة،الفتاوى

التاريخ.أوالطبعةرقمذكردون

على.دكتور/:شلش-75

."النهضةمصر"سلسلة،م1993مصر،للكتابالعامةالمصريةالهيئة.طمصر،فىالماسونية

الا!نجلومكتبة،أولى.ط،جزآن،وجامعةجامعَاالأزهر.محمدالعزيزعبددكتور/:الشناوى-76

14مصر،المصرية - rم1984-ـه4140وعام،م1983-ـه.

VVجاك:-شورون.

الوطنىالمجلسإصدار،"المعرفة"عالمسلسلة،حسينيوسفكاملترجمة،الغربىالفكرفىالموت

.76رقمكتاب،م1-984هـ-إبريل4041رجب،ةرخَالاجمادى،بالكويتبادَالاووالفنونللثقافة

آصر

VA-السيد.الدينسعددكتور/:صالح

مصر،بالزقازيقالأرقمدار،أولى.ط،الإسلاممواجهةفىالحديثةالأساليبأ-احذروا

.م1988-ـه1409

مصر،بالزقازيقالارقمدار،أولى.طونظافا،وفكرأعقيدة:الإسلامأمامالشيوعيةب-انهيار

.م1989-ـه1410

والتوزيعوالنشرللطباعةالصفادار،ثانية.ط،الحديثالعلمضوءفىالإسلاميةالعقيدة-ص

.م1993-ـه1413مصر،بالقاهرة

،بالقاهرةوالتوزيعوالنشرللطباعةالصفادار،ثانية.ط،الإنسانيةعلىوخطرهااليهوديةالعقدة-)

.م1199--&1411مصر

مصر،بالقاهرةوالتوزيعوالنشرللطباعةالصفادار،أولى.ط،المعاصرةاْثوابهافىالماسونيةهـ-

الطبعة.رقمذكردون،م1990

.المتعالعبد/الشيخ:الصعيدى-79

بمصر،الاعتمادمطبعة،أولىط،الإصلاحفىالجهادمنوصفحاتالأزهر،فىالإصلاحتاريخ-أ

.م1943-ـه1362

بادَالامكتبة،ثانية.ط،الهجرىعشرالرابعالقرنإلىالأولالقرنمنالإسلامفىالمجددون-ب

.م1962-ـه1382مصر،ومطبعتها

عطية./الشيخ:صقر-80

الصباحمؤسسة:الناشر،بالقاهرةالمقافةثردارمطبعة-المعاصرةالقضايامه!الإسلاميةدراسات-أ

الطبعة.رتمذكردون،م1980هـ-0014بالكويت
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العامةالإدارةإصدار،34رقمومذهبَا"تاريخَا:والبهائية"البابية:عنوانتحتالتوجيهيةالنشرة-ب

.م1972-ـه1392عامالإسلاميةالبحوثبمجمعوالإرشادللوعظ

.محمودمحمدالثيخ/:الصواف-18

.م1979مصر،بالقاهرةالاعتصامدار،ثالثة.ط،الإسلاملمكافحةالاستعماريةالمخططات-أ

.م1978-ـه1398مصر،بالقاهرةالأنصاردار،ثالثة.ط،الإسلامفىاشتراكيةلا-ب

الحميد.عبدإبراهيمدكتور/:الصياد-82

مجمع.!،الرابعالكتاب،ةر!ثعالثامنةالسنة،الإسلاميةالبحوثسلسلة،للطبالإسلامىالمدخل

.م1988-ـه0814،الإسلاميةالبحوث

آ!"

Ar-الدكتور(طعيمةصابرالأسناذ:طعيمة(.

القاهرةمكتبة،أولى.ط،العالميةلليهوديةالتنظيميةالأسرارفىدراسة:المجهولالعالمذلكالماسونية

.م197دلامصر،بالأزهرالحديثة

At-الحديدىمحمدمصطفى/الشيخ:الطير.

للأزهرالألفىبالعيدالاحتفالبمناسبةالتذكارىالكتابضمنبحث،عالميةوجامعةمسجذاالأزهر-ْا

مصرللأزهر،الألفىبالعيدللاحتفالالعلياللجنةالعامةالأمانةإصدار،الشريف

.م1983-ـه1403

الرابعالمجلدمنالرابعللجزءالشريفالأزهرمجلةهدية،الميزانفىوالبهائيةالبابيةَب

مايوهـ-إبريل/5014شعبانلعددالمجلةهديةضمنئانيةمرةوطغ،م1972-ـه1392والأربعين

.م1985

الكتاب،عشرةالسادسةالسنة،الإسلامةالبحوثسلسلة،القرآنشريعةمنالرحمنعطاء-ب

م5IAA-ـه5014الإسلاميةالبحوثمجمع.ط،الأول

والنشرللطباعةاللبنانيةالمصريةالدار.!،والمهديةوالقاديانيةوالبهائيةالبابيةفىالحقالقول-د

.م1986-ـه1406مصر،بالقاهرة

(b)

إلهى.إحسانالأستاذ/:ظهير-85

.م1981-ـه1014باكستان،لاهور،السنةترجمانإدارة،الناشرثالثة.طونقد،عرض:البابية-أ

،باكستان،لاهور،السنةترجمانإدارةالناشر،ثانية.ط،وتحليلنقد:البهائية-ب

4010--%fIAA.

باكستان،لاهور،السنةترجمانإدارةالناشر،عشرةالسادسةالطبعة،وتحليلدراسات:القاديانية-%

140 iم198ال!-ـه.

http://www.al-maktabeh.com



العشرين(القرنمناللانيالنصف)فىالمنحرفةالفكريةالتياراتعلىالردفيالأزهرجهود

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!521!!

لاع،

Al-منصوربدعادكتور/:عابد.

الذىعرالحادىالمؤتمربحوثضمنبحث،الإسلامىالعالمفىالشبابوأحوالالفكريةالتيارات-أ

14عامبالقاهرةالإسلاميةالبحوثمجمععقده 0 Aالبحوثمجمع.ط،م1988-ـه

.1988r-ـه1408

مصربشبرا،الأمانةمطبعة")_91..6،والأديانالإنسانمنوموقفهاالعالميةالماسونية-ب

.م1988-ـه1409

محمود./مهندس:عبدالحميد-87

مصر،،الحديثةالتجاريةالمطبمة،أولى.ط،أمرهوفضحخططهوكشفاستدراكه:البهائيةزعيممع

.م1987ديسمبر

AA-عواطف./دكتورة:الرحمنعبد

والجنائيةالاجضماعيةللبحوثالقومىالمركز،منشورغيربحث،الدينىالعنفوقضاياالمصريةالصحافة

مصر.،بالقاهرة

المهيمن.عبدمحمددكتور/:الرحمنعبد-89

.م1996-ـه1417مصر،بالأزهر،المحمديةالطاعةدار،أولى.ط،وتحليلدراسة:الماسونية

كامل.فؤاددكتور/:العزيزعبد-09

،بالقاهرةوالنشرللطباعةالقوميةالدارمطابع.ط،،وشخصيات،مذاهبسلسلة،وجوديونفلاسفة

تاريخ.بدون04العدد،مصر

عيسى.حسن/الشيخ:الظاهرعبد-19

.ط،الرابعالكتاب،والعشرونالثالثةالنة،الإسلاميةالبحوثسلسةوتطورها،نشأتها:القاديانية

.م1992-ـه1412مصر،الإسلاميةالبحوثمجمع

على.الأسناذ:العظيمعبد-92

الأولربيع85العدد،التاسعةالسنة،الإسلاميةالبحوثسلسلة-الإسلامقهاجممسمومةاْقلام-أ

مصر.-الإسلاميةالبحوثمجمعط،م1977هـ-مارس1397

،بالقاهرةالإسلاميةالبحوثبمجمعالعامةالأمانة.ط،الاَنحتىإثائهامنذالأزهرمشيخة-ب

.م9781-ـه1398مصر

.محمودالمنصفعبدالشيخ:الفتاحعبد-93

الرابعالكتاب،عرةالخامسةالسنة،الإسلاميةالبحوثسلسلة،الإسلامحولومفترياتشبهاتدحفى

مصر.-بالقاهرةالإسلاميةالبحوثمجمع.ط،م1985-ـه5014
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أحمد.إسلامأبوالأستاذ:اللهعبد-94

الأولىجمادىمصر،الخيمةشبرا،الحكمةبيت،ثانية.ط،الروتارىجدارفىشرخ-أ

.م9891هـ-ديسمبر141.

السنة،الإسلامىالعالمرابطة،المكرمةبمكة"الحق"دعوةسلسلة.ط،الأممسرطانالماسونية-ب

.م1987هـ-ديسمبر1408الأولىجمادى114عدد،السابعة

مصر،الخيمةشبرا،والتوزيعوالثرللإعلامالحكمةبيتثالثة.ط،245المنطقةفىالماسونيةجص-

التوزيعضمنالعربيةالبدانوبعضمصرتضمالتىالمنطقةرفمهو"245"ورقم،م1989-ـه0141

العالمية.الروتارىلمنظمةالجغرافى

مصر،الخيمةشبرا،والتوزيعوالنشرل!علامالحكمةبيت،ثانية.ط،352المثلث-د

14 0 Aلمنظمةالتابعالتوزيعضمن،مصرتضمالتىالمنطقةرقمهو"352"ورقم،م1988-ـه

بأ!ريكا.إيلينوىولايةفىالدوليةالصهيونية"ليونز"

الحكيم.عبدمحموددكتور/:عتمان-95

،بالمنصورةوالنشرللطباعةالإسلاميةالدار.ط،الحديثالعصرفىالهدامةوالمذاهبوالحركاتاليهود

الطبعة.رتمذكردون،م?RAV--&)084مصر

الله.عبدمحمدالأستاذ:العربى-96

المنعقدالإسلاميةالبحوثلمجمعالثالثالمؤتمربحوثص-المعاصروالاقتصادالإسلامىالاقتصاد-أ

619بالقاهرة vi-%) rAم-

محاضراتضمنمحاضرة-والاقتصاديةوالاجتهماعيةالسياسيةالنظمفىوآثارهالثوعىالإلحاد-ب

23-ـه1378القعدةذو15الثلاثاءمساءألمب،الكبرىالمحاضراتبقاعة-بالأزهرالثقافيةالمواسم

الأزهر.جامعةمطبعة.ط،م1959مايو

أحمد.محمدالشبخ:عرفة-97

الطبعة.رقمذكردون،م1959مصر،العربىالكتابدار.ط،الشيوعيةأمالإسلام

علىالحميدعبددكتور/:العربعز-98

.م1987-ـه0714مصر،بالقاهرة،المناردار،أولى.ط،الإسلامفىالبعثعقيدةعلىإطلالة

.محمودعباسالأستاذ/:العقاد-99

تاريخذكردونمصر،بالقاهرةالاعتصامدار،سادسة.ط،الهدامةوالمذاهبالشعوبأفيون-أ

النشر.

،لبنان،بيروت،العربىالكتابدارالناشر،ثانية.!،الإسلامشريعةفىوالإنسانيةالشيوعية-ب

النشر.تاريخدون
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مصر،بالفجالةمصرمكتبةالناشروغذا"اليوم"الشيوعيةكتابضمن،والقوميةالشيوعيةجص-

الطبعة.رقمذكردونم1960

إسماعيل.سعيددكتور/:على-001

teeصفر431العدد"الهلال"كتاب،المصريةالسياسةفىالأزهردور 14 0 v-دار،م1986نوفمبر

مصر.،الهلال

الرحمن.عبددكتور/:عميرة-101

.م1979-ـه1399السعودية،بالرياضاللواءدار،ثانية.طمنها،الإسلاموموقفالمعاصرةالمذاهب

الله.عبدمحمدالأستاذ/:عنان-201

النشر.وتاريخرقمذكردون،البنينأمدار.!،الهدامةوالحركاتالسريةالجمعياتتاريخ-أ

.م1947،مصر،المعارفدار،أولى.!،وأندلشةشرقيةإسلاميةتراجم-ب

زكى.بكردكتور/:عوض-301

البحوثلمجمععشرالحادىالمؤتمربحوثمن،الإسلامىالعالمفىالشبابوأحوالالفكريةالتيارات

14عام،بالقاهرةالمنعقدالإسلامية 0 Aم1988-ـه.

السيد.رفعتدكتور/:العوضى-401

الناشر.أوالطبعةرقمذكردون،م1988-ـه1408عام.ط،الماركسيةفىمحاضرات

محمد.أحمددكتور/:عوف-501

مجمع.ط،الثانىالكتاب،عشرةالثالثةالسنة،الإسلاميةالبحوثسلسلة،عامألففىالأزهر-أ

.م1982-ـه2014مصر،بالقاهرةالإسلاميةالبحوث

الطبعة.رقمذكردون،م1972مصر،بالقاهرةالعربيةالنهضةدارالناشر،البهائيةالطائفةخفايا-ب

.المكارمأبومحمدالشيخ:عيسى-601

مصر،بلاظوغلىالعربىالبيانلجنةمطبعة،أولى.ط،الأولىالرسالة،الميزانفىالوجودية-أ

751 rم1956-ـه.

مصر،بالقاهرة،المنيريةالمطبعة،اْولى.ط،الثانيةالرسالة،الميزانفىالوجودية-ب

f) Aoi--#.mi.

حامد.الأنورمحمدالدكتور:عيسى-107

وشوالرمضانعدد"الإسلام"نوربمجلةمقال-الشرقاوىالرحمنعبدإلىمفتوحةرسالة-أ

الشريف.بالأزهروالإرشادالوعظعلماءهيئةتصدرها،م1975هـ-سبتمبر1395
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.م1989-ـه0141مصر-بالأزهرالمحمديةالطباعةدار،أولى.ط،الفكرىالغزوأبعادمن-ب

المنعم.عبدعئماندكتور/:عيش-081

وإبطالالاريخيةوشواهدهاالعقليةوأدلتهاالدينيةلأصولهادراسة:المحمديةبالنبوةالنبرةختمعقيدة

مصر،بالقاهرةوالتوزيعوالنشرللطباعةالأزهرمكتبةالناشر،أولى..وحديصا،قدئماالتنبؤاتلحرك

P1 ivi---&) r9i.

"غمم

محمد.الشيخ:الغزالى-901

دون،م0196مصر،بالقاهرةوهبةمكتبة.ط،والرأسماليينالثيوعيينبينعليهالمقرىالإسلام-أ

الطبعة.رقمذكر

01411990مصر،بالقاهرةوهبةمكتبة،تاسعة.طالأحمر،الزحفوجهفىالإسلام-ب --Aم.

،بالقاهرةالحديثةالكتبدار،خامسة.ط،المسثرقينمطاعنضدوالشريعةالعقيدةعندفاع-!

f--&,1408مصر 19AA.

ذكردون،م1997مصر،بالقاهرةوالتوزيعوالثرللطباعةمصرنهضة.ط،الغربمنظلام-د

الطبعة.رقم

مصطفى.دكتور/:غلوش-110

.م1991هـ-1114مصر،بالزقازيقالأرقمدار،أولى.ط،والبهائيةالبابيةخطر-1

،"الإمام"رسالةسلسلة،بالقاهرةالإسلاميةنوؤ!ثللالأعلىالمجلس.ط،الميزانفىالوجودية-ب

مصر.،الأوقافوزارة،م1985هـ-أغسطس5014الحجةذو،الرابعالعدد

محمد.دكتور/:غلاب-111

دون،م1966مصر،بالقاهرةوالنشرللطباعةالقوميةالدار.ط،الملحدةوالوجوديةالمؤمنةالوجودية

الطبعة.رقمذكر

طلعت.اْحمددكتور/:غنام-211

عالمالناشر،للطباعةالزينىدار.ط،والعدماليأسبينالوجوديةالمعاصر،الفكروتياراتالإسلام

.م1978مصر،بالقاهرةالكتب

لاف،

.الوهابعبدمحمودالشيخ:فايد-931

الدعوةلتوجيهالعالمىالمؤتمربحوثمن،الدعوةعلىوأثرهالإسلامبلادعلىالشيرعىالخطر-أ

.م1977-ـه1397عامالسعوديةالعربيةبالمملكةالدعاةواعداد

الطبعة.رقمذكردون،م1993السعودية،بالرياضوالكتابالقلمدار.ط،الحقصيحة-ب

الطبعة.رقمذكردون،م1988مصر،بالقاهرةالاعتصامدار.ط،الشيوعيةمقاومةفىكفاحنا-!
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.ط،ولسانهوقلبهبقلمهالجائرالسلطانيواجهحرأزهرىعالم:الطغيانوجهفىعدعناوبالحق-د

الطبعة.رقمذكردون،م1976الاعتصامدار

حسن.هاشميحعىدكتور/:نرغل-411

الطبعة.رتمذكردون،م1984مصر،المعارفدار.ط،المعاصرةالعلميةوالاتجاهاتالإسلام-أ

الإسلاميةللدعوةالعلياللجنةالعامةالأمانةإصدار،والتخريبالخرافةبينالعلمانيةحقيقة-ب

.م1989-ـه1409مصربالأزهر،

،بالقاهرةالجبلاوىمطبعة،أولى.ط،المعاصرةالفكريةالتياراتمواجهةفىالإسلامىالفكرجص-

I.6مصر AAI-JS1 fم.

كامل.محمددكتور/:الفقى-151

،عشرةالثالثةالسنة،الإسلاميةالبحوثسلسلة،الأولالجزء،الحديثةالأدبيةالنهضةفىوأثرهالأزهر

.م1982-ـه2014مصر،بالقاهرةالإسلاميةالبحوثمجمع.ط،الرابعالكتاب

.رشدىدكتور/:فكار-611

،بالقاهرةوهبةمكتبة،أولى.ط،دومةأبىسيد:3وققدثإعداد،الغربحضارةفىعمالقةنهاية

.م1989-ـه1409مصر

الدين.جمالدكتور/:الفندى-171

الطبعة.رقمذكردون،م19Uمصر،بالقاهرةالمعرفةدار،أولى.ط،والعلمالقرآن

إبراهيم.محمددكتور/:الفيومى-811

والنشرللطباعةالأزهرمكتبةالناشر،المحمديةالسنةمطبعة.طالمعاصر،الفكرواتجاهاتالإسلام-ْا

الطبعة.رقمذكردون،م1977القاهرة،والتوزيع

مصر،بالقاهرةوالتوزيعللنشرالبياندار،ثانية.ط،مغتربةنفسحديث:أيامى-ب

.م1999-ـه1420

ذكردون،م1983-ـه0314مصر،المصريةالأنجلومكتبةالناشر،العربىالعقلأزمةفىتأملات-!

الطبعة.رقم

للشؤونالأعلىالمجلس،ثانية.طالمعاصر،النفسعلمفىالدينوضرورةالإنسانثنائية-د

.م1996-ـه1417عام12العدد"إسلامية!قضاياسلسلة،بالقاهرةالإسلامية

الأولربغعدد،الهلالبمجلةمقالالملحد،والوجودىالمؤمنالوجودىعندالقلقهـ-

بمصر.تصدر،م1999هـ-يوليو1420

الهدايةدارالناشر،أولى.طالمعاصر،الفكرفىالخاطئالثقافىالوعىومفاهيمالإسلاميةالمسألة-و

.م1995-ـه1416مصر،بالقاهرةنصربمدينة
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مصر،المصريةالأنجلومكتبة،أولى.!،السياسىالإسلامتاريخفىالخلافةمنعطفات-ز

.م1998-ـه1419

ثانية.وط،م1983مصر،المصريةالأنجلومكتبة،أولى.ط،الإنسانىالوهمفلفةالوجودية-ح

.م1984مصر-بالقاهرةالإسلاميةالبحوثمجمع

آرق

مطبعة.طيشملها،التىوالهيئاترهزْالاتنظيمإعادةبشأن1961لسنة031رقم:القانو!-119

.م1972،الأزهر

:سنية.021-قراعة

رقمذكردون،م1968هـ-1388،الدولىالصحافةمكتبالناشر،،عامألففىالازهرتاريخ

النشر.وبلدالطبعة

يوسف.دكتور/:القرضاوى-121

إصدار"الدكتور"،العسالأحمدالا!ستاذ/بمشاركة،المفترينواكاذيبالضالينشبهاتبينالإسلام-ْا

رقمأوتارلخدونالأزهر،جامعةمطبعة.ط،الإسلاميةللثقافةالعاعةالإدارةالأزهر،الجامع

الطبعة.

الشر.بياناتذكردون،وضرورةفريضةالإسلامىالحل-ب

الناشر.ذكردونم9771سطسغْا-ـه1397رمضان،\ط،للإسلامالخصائعالعامة-!

عام،المتحدةالعربيةالإماراتبدولة"الإسلام"منارمجلةهدية،العلمعصرفىالدين-د

P) RVA--&1rgA.

محمد.الأستاذ:قطب-122

.م1992-ـه1412مصر،بالقاهرةالثروقدار،سادسة.ط،معاصرةفكريةمذاهب

الفضيلعبدمحمددكتور/:القوصى-231

.م1982هـ-0314مصر،بالأزهرالمحمديةالطباعةدار،أولى.ط،الماركسىالفكرافلاس

مملاك

.غاىوليام:كار-421

.م1983-ـه0314بيروت،النفائسدار،خامسة.ط،الشطرفيرقعةعلىأحجار

.اْغناطيوس:كراتشوفسكى-521

الفنونلرعايةالأعلىالمجلس.ط،عودةكلئومالسيدةترجمة،الطنطاوىعيادمحمدالشيخحياة

.م964i-ـه1384بمصرالاجتماعيةوالعلومبادَالاو

.طمجاهد،المنعمعبدمجاهدترجمة،والأدبالفلسفةبينسارتر.مورش!:كرانستون-126

.م1981مصر،،بالقاهرةللكتابالعامةالمصريةالهيئة
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(J)

.رمضانلاوند-721

التاريخ.أوالطبعةرقمذكردون،بيروت،الحياةمكتبةدار.ط،ووجوديونوجودية

حسن.الشيخالأكبرالإمام:مأمون-128

،بالقاهرةالثقافيةالشؤونمراقبة،القومىالإرشادوزارة.ط،آخرونبمشاركةوالجهاد،الإسلام

الطبعة.رقمأوتاريخدون،مصر،الإذاعةمختارات

الله.عبدمحمددكتور/:ماضى-129

رقمذكردون،م1964مصر،بالقاهرةوالنشرللطباعةالقوميةالدار.ط،اًماع12فىرهز!الا

الطبعة.

03I-دسعا/كتورةد:هرما.

العدد)سلامية"،!دراساتسلسلة،بالقاهرةالإسلاميةللشؤونالأعلىالمجلس.ط،وثقافةأثرالأزهر

21الأولىجمادىمن22،15 rAم1962أكتوبرمن14-ـه.

على.:مبارك-131

أولى،.ط"والشهيرةالقديمةوبلادهاومدنهاالقاهرةلمصرالجديدة"الخططالمسمى،التوفيقيةالخطط

هـ.5130بمصرالأميريةالكبرىالمطبعة

.محمودالحميدعبددكتور/:متولى-11"2

.أخرىبياناتذكردون،م1983عام.ط،الإسلاميةالدعوةخدمةفىالإعلامدور

بالعيدللاحتفالالعلياللجنةالعامةالأمانة.ط:وتطورهتاريخه:الإسلاميةالبحوثمجمع-133

f1مصر،الشريفللأزهرالألفى RAr--&) i . r.

السيد.كمالامحمد:محمد-134

البحوثسلسلة،الإسلاميةالبحوثمجمع.ط،عامألففىمصرأووجامعةجامعًاالأزهر

1هـ-6014،الرابعالكتاب،17السنة،الإسلامية RA'lم.

:كماليوسفالأستاذ/:محمد-135

مصر،بالقاهرةالإسلامىالمختاردار،أولى.ط،والإسلاموالشيوعيةالعلمانيةبينالحضارةمستقبل

.م1974-ـه1794

الحلبم.عبددكنور/:محمود-136

.م1976هـ-1396مصر،المعارفدار،أولى.ط،والشيوعيةالغفارىذراْبو-أ

الطبعة.رقمأوتاريخبدونمصر،،بالقاهرةالحديثةالكتبدارالناشروالإيمانالإسلام-ب

.م1985-ـه5014مصر،المعارفدار،ثانية.ط،والعقلالإسلام-!
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ذكردون،م1977هـ-1397مصر،القاهرة،المصريةالدار.ط،الإسلامفىالفلسفىالتفكير-د

الطبعة.رقم

ذكردونمصر،،المصريةالأنجلومكتبة.ط،يحىالواحدعبدأوجيورينيهالمسلمالفيلسوف!

الطبعة.تاريخأورقم

14مصر،المعارفدار،ثالثة.ط،الضلالمنالمنقذ،التصوفقضية-و 0 A-م1988هـ.

مصر،المعارفدار،ثانية.ط،بيروت،م)RVI،اْولى.ط،والشيوعيةالإسلامفىمقالات-ز

14 - rم1983-ـه.

u - Irvحسين.أسعدمولأنا:نى

مصر،بالقاهرةالإسلاميةالبحوثلمجمعالثامنالمؤتمربحوثضمنبحث،هدامةحركةالقاديانية

.م1977هـ-1397الإسلاميةالبحوثمجمع.!،م1977-ـه1397عامالمنعقد

أحمد.سيدمحمددكتور/:المسير-138

مصربالأزهر،المحمديةالطباعةدار،أولى.ط،الشيوعىوالمجتمعماركسكارلالإسلامميزانفى

9 Aم1978-ـه1!لا.

ابراهيم.العظيمعبددكتور/:المطعنى-139

.م1987-ـه0714مصر،وهبةمكتبة،أولى.ط،المعاصرةالأيديولوجياتمواجهةفىالإسلام-أ

مصر،بالقاهرةالأنصارداروتوزيع.ط،الشيوعيينمنزعلانلينين:أحمركتابمنقراءات-ب

r1 AVA--.^% r qA.

النيلدار.ط،ُبحافظعباسالعربيةإلىنقلها:الث!يوعيةفىدراسات:هوىالذ!المعبود-140

الطبعة.رقمذكردون،م19a)مصر،للطباعة

الدين.شهاب:المقريزي-141

هـ.1270مصر،بالقاهرةبولاقمطبعة،أولى.ط،راثَالاوالخططذكرفىوالاعتبارالمواعظ

.جاد:المنفلوطى-241

بمصر،الأسقفيةللكنيسةوالحشرالتأليفدار.ط،الدينيةالحالة:الوسطىالعصورفىالمسيحيةتاريخ

الطبعة.تاريخأورقمذكردون

الأعلى.أبوالأستاذ:المودودى-431

.م1975-ـه1395مصر،بالقاهرةالإسلامىالمختاردار،ثالثة.!،القاديانيةالمسألة

إيريس.:موردخ-'44

وأتاريخذكردونمصرالمفكر،دار.ط،النابلسىشاكرترجمة،الرومانسىالعقلىالمفكر:سارتر

الطبعة.رقم
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مصر،بالقاهرةللاستعلاماتالعامةالهيئة.ط:البارزةالمصريةللشخصياتالقوميةالموسوعة-451

.م1989

بكر.الأستاذ:موسى-146

هـ-1397صفر84العدد،التاسعةالسنة،الإسلاميةالبحوثسلسلة،الإسلامفىالإنسانحرية

مصر.-الإسلاميةالبحوثمجمع.ط،م1977فبراير

نشر،بباكتانالأمةمجلسعلماءمننخبةتأليف:الفاديانيةمنالأسلاميةالأمةموقف-147

.م1976-ـه1396مصر،بالقاهرةالإسلاميةالبحوثمجمع

،بالقاهرةوالنشرللطباعةالقوميةالدارمطابع.ط،م1961مايو22فىالصادر:الميثاق-148

.,.a-،920العدد،قوميةكتبسللة

ممرن

الدين.صلاحدكتور/:نامق-941

،بالقاهرةالعربيةالنهضةدار.ط،الاشتراكية-الماركسية-الرأسمالية،المعاصرةالاقتصاديةالضظم

الطبعة.رقمذكردون،م1972مصر

عمارةدكتور/:نجيب-1ء.

مصر،رهزْالابالتوفيقيةالمكتبة،أولى.!"الماركسية"،الوضعيةالمذاهبظلفىالإنسان-أ

.م1976-ـه1396

للشؤونالأعلىالمجلس.ط،عتمانمحمودالدكتور/بمشاركة-الإسلامميزانفىالبهائية-ب

وزارة،م1985هـ-يونيه5014رمضانالثانىالعدد"ما!إلا"رسالةةل!لس،بالقاهرةالإسلامية

مصر.،وفافالأ

على.الحسناْبوالأستاذ/:الندوى-115

السعودية،،المنورةبالمدينةالإسلاميةالجامعةتوزيع،خامسة.!،والقاديانيةالقاديانى

2.f? AAY-- AIf.

محمد.آمنة/دكتورة:نصير-521

مصر،بالقاهرةالشروقدار،أولى.ط،والقاديانيةوالبهائيةالبابيةعلىوحقائقاْضواء

.م1985-ـه1405

أحمد.المنعمعبددكتور/:النمر-531

.م1976-ـه1396مصر،بالفجالةغريبدار،ثالثة.ط،شيوعيةلاإسلام-أ

1،مصر،المعارتدار.طوالاستغزاء،الغزوبينالإسلاميةالثقافة-ب RAVرقمذكردون،م

الطبعة.

.م1978مصر،المعارفدار.ط"كتابك"،سلسلة،وحضارتهمحضارتنا-ب
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مصر،بالقاهرةالإسلامىالتراثمكتبة،أولى.ط،ووثائقتاريخ:والبهائيةالبابيةاللقيطةالنحلة-د

.م1989-ـه1409

محمود./الشيخ:451-النواوى

الجديد،العهددار،أولى.ط،خفاجىالمنعمعبدمحمدالدكتور/بمشاركة،والإسلامالشيوعيةبين

الطبة.تاريخدونمصر،

خليل.محمدالدكتور/:هراس-551

المحمديةالطباعةدار،أولى.ط،الدجالوقتلهنزولهوفىاًيحعَينبمعيسىرفعفىالمقالفصل

.P1q?9-?\rMمصر،زهربالأ

.الصبورعبدمحمددكتور/:هلال-561

.1990r--141.مصر،بالأزهرالمحمديةالطباعةدار،أولى.،طالميزانفىالقاديانية

يحى.دكتور/:هويدى-'57

.م1974مصر،بالقاهرةوالتوزيعللنشرالثقافةدار،ثامنة.ط،العامةالفلسفةفىمقدمة

كريستونر..خ:هيرولد-581

العربىالكاتبدار.!،أنيسأحمدمحمدمراجعة،أندراوسفؤادترجمةمصر،فىبونابرت

الطبعة.تاريخأورقمذكربدونمصر،بالقاهرةوالنشرللطباعة

"j)

فريد.محمدالأستاذ/:وجدى-159

.م9851مايو/إبريلهـ-5014شعبانلعددالأزهرمجلةهديةضمن،البهائيةالديانةفىنظرة

الرحمن.عبدالأستاذ/:الوكيل-061

ثانية،.ط،إمامحمدىأحمدمراجعة،والصهيونيةبالباطنيةوصلتهاوعقيدتهاتاريخها:البهائية

.م1986-ـه6014مصر،بالقاهرةالسعوديةالمؤسسة،المدنىمطبعة

ممرى

محمد.!برىحسنالأستاذ/:يوسف-161

،2oرقمالكتابعد!هنجّممحمدسيدناشبابرسائل،الدعوةكتاب،المشرقنحومنالمحدقالخطر

.م1986هـ-6014معر،،القاهرة،بالحسينالفكرعالممكتبة،أولى.ط

.تمامالعزيزعبددكتور/:يوسف-162

عام22رقم"جامعية"كتبسلسلة،بالكويتالمنارمكتبة،أولى.ط،معاصرةومذاهباْديان

9.1 fم1989-ـه.
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جامعية:رسائل

"ءمم

أحمد.الحليمعبددكتور/:الفضلأبو-1

بالمنوفية،والدعوةالدينأصولبكليةدكتوراه،العشرينالقرنفىمصرفىومخططاتهمالشيعةعقائد

.م1996-ـه1416مصر

.الفتاحعبدالمنعمعبدأمل/الأستاذة:بسيونى-2

والعربيةالإسلاميةالدراساتبكليةماجستير،للماركسيةونقدهمصرفىالمعاصرالإسلامىالفكر

1418بالقاهرللبنات coمصر.،م1997-ـه

محمد.المعطىعبددكتور/:بيومى-3

مصر،،بالقاهرةوالدعوةالدينأصولبكليةدكتوراه،الحديثالعصرفىالإسلامىالفكرتجديد

.م1972أغسطس

مم!ال

حسن.محمدجبردكتور/:جبر-4

،بالقاهرةوالدعوةالدينأصولبكليةدكتوراه،منهالإسلاموموقف،أهدافه،مصادره،الفكرىالغزو

.م1984-ـه1404مصر

رس،

صديق.محمدفتحىالأستاذ/:حجازى-5

مصر،بالمنوفيةوالدعوةالدينأصولبكليةماجستير،الماركسىالفكرفىالعقدىالجانب

f) RAr--A1 OT.

حسن.مباركدكتور/:حسين-6

مصر،بالقاهرةوالدعوةالدينأعولبكليةدكتوراهمنهما،الإسلاموموقفوالبهائيةالبابية

1977 --^1 rivم.

(r)

إبراهيم.خضرعادلالأستاذ/:خضر-7

مصر،بالموفيةوالدعوةالدينأصولبكليةماجستيرمنها،الإسلاموموقفالبهائية

.م1993-ـه1413

رو،

A-محمد.نادىالأستاذ/:درويش

الدينأصولبكليةماجستيرمعالجتها،ووسائلالحاضرالعصرفىالإسلاميةللدعوةالمناوئةالحركات

1941--+1741مصر،بالقاهرةوالدعوة
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"سمم

فابد.فريدأحمددكتور/:سعبد-9

مصربطنطا،والدعوةالدينأصولبكليةدكتوراه،الحديثةالفلسفةفىالإلهىالجانب

.م1992-ـه1413

الحميد.عبدعلىاللهعبددكتور/:سمك-01

مصر،بالقاهرةوالدعوةالدينأصولبكليةماجستير،الإسلامميزانفىالعالميةلماسونيةا

f) RAV-e 140 V.

ر!مم

حسن.أحمدسامبة/دكتورة:طه-11

الدراساتبكليةماجستير،سارترخلالمنالوجودىوالفكرالإسلامىالفكربينالإنمان-أ

.أم987-ـه0714مصر،بالقاهرةلبناتوالعربيةالإسلامية

للبناتوالربيةالإسلاميةالدراساتبكليةدكتوراه،الوجودىوالفكرالإسلامبينالحرية-ب

.م1990-ـه1410مصر،بالقاهرة

(?)

فهمى.شعبانالأسناذ/:العزيزعبد-21

،بالقاهرةالأزهرجامعة،التجارةبكليةماجستير،مقارنةدراسة،الإسلامىالفكرفىالمالرأسدور

1الاقتصادقسممصر، WRم.

سعيد.محمدجمالالأستاذ/:الغنىعبد-13

بالمنوفية،والدعوةالدينأصولبكليةماجستير،الإسلامىالمجتمعفىوأثرهأهدافه،الباطنىالفكر

.م1991-ـه1411مصر

محمودعبدالحكيم.:دكتور/عتمان-14

مصر،،بالقاهرةوالدعوةالدينأصولبكليةدكتوراه،منهالإسلاموموقفالحديثالمادىالفكر

Iمصر،بالمنصورةوالنثمرللطباعةالإسلاميةالدار،ثالثة.طa"مطبوعة i . I51-ـه AAم.

سانوغو.بنمحمدالأستاذ/:عثمان-15

مصر،بالقاهرةوالدعوةالدينأصولبكليةماجستير،الإسلامضوءفىوالقاديانيةالبهائيةعندالتنبؤ

.م1991-ـه1411

على.خدرجىفؤاددكتور/:العقلى-61

مصر،بالقاهرةوالدعوةالدينأصولبكليةدكتوراه،والمكلمينالفلاسفةبينالعالمحدوثنظرية

fM9.
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آرف

على.محمدسهير/دكتورة:الفيل-17

والعربيةالإسلاميةالدراساتبكليةدكتوراهمنها،الإسلاموموقفالمعاصرةالياراتبعضعقائد

(fمصر،بالقاهرةللبات RAR--P.) t . R.

IA-إبراهيم.محمددكتور/:الفيومى

،بالقاهرةوالدعوةالدينأصولبكليةدكتوراه،لهالدينعلاج،تياراته،مصادره،الإنسانىالقلق

.م1991عامثالثة.وط،م1975مصر،المصريةالأنجلومكتبة،أولى.طدامطبوعة"،عصر

أحمد.سيدمحمددكتور/:المسير-°1

،بالقاهرةوالدعوةالدينأصولبكليةدكتوراه،منهالإسلاموموقفالفلسفىالفكرفىالمثالىالمجتمع

مصر،بالأزهرالمحمديةالطباعةدار،أولى.!"مطبوعة"،م1977-ـه1397مصر

'!1fم1989-ـه9014بمصرالمعارفدار،ثانيةط،م1981-ـه.

جامعية:دوولات

رنم

يوسف.محموددكتور/:ابراهيم-1

العدد،بأسيوطوالدعوةالدينأصولكليةبحوليةبحثونقد،تحليليةدراسة:البهائيةحقيقة-أ

.م1996-ـه1416عشرالرابع

العدد،بأسيوطوالدعوةالديناْصولكيةبحوليةبحث:منهاالإسلاموموقفالوجودية-ب

.م1993-ـه1313عشرالحادى

أحمد.مصطفىدكتور/:سمكأبو-2

،بالقاهرةوالدعوةالدينأصولكليةبحوليةبحث،الإسلاميةوالدعوةالماديةبينالبشرىالتاريختفسير

.م1990-ـه1410ال!ابعالعدد

إسماعيل.ابراهيممنى/دكتورة:شادىأبو-3

عشرالخامسالعدد،بالمنوفيةوالدعوةالدينأصولكليةبحوليةبحث-وتقو!3دراسة:البابية

.م1995-ـه1416

آلاب

محمد.المعطىعبددكتور/:بيومى-4

العدد،قطرجامعة،الإسلاميةوالدراساتالشريعةكليةبحوليةبحث،والدينالفلسفةبينوالعالمالله

.م1985-ـه1405الرابع
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"جمم

.العالعبدمحمددكتور/:الجغاوى-5

الدينأصولكليةبحوليةبحث:ونقدعرض،الإسلامتواجهالتىالمعاصرةالتحدياتمننماذج

14الأولالعددبطنطا،والدعوة 0 Vم1987-ـه.

.حمودةعبدهأحمددكتور/:الجمل-6

الثامنالعدد،بالقاهرةوالدعوةالدينأصولكليةبحوليةبحث،الأساسيةقضاياهفىالمادىالفكرمع

.م1991-ـه1411

كامل.محمدماجدة/دكتورة:دروش-7

العدد،بالقاهرةللبناتوالعربيةالإسلاميةالدراساتكليةبحوليةبحث،الإسلامميزانفىالقاديانية

.م1997-ـه7114عشوالخامس

A-محمد.أحمددكتور/:دياب

.م1989-ـه9014الثامنالعدد،بأسيوطالإسلاميةالبناتكليةبحوليةبحث،البابيةعلىأضواء

"س،

.لمعبوداعبددكتور/:لمسا-9

الجزء،السادسالعدد،بالمنوفيةوالدعوةالدينأصولكليةبحوليةبحث:صنوانوالصهيونيةالماركسية

.م1986-ـه1406الاءول

العزيز.عبددكتور/:النصرسيف-01

والدعوةالدينأصولكليةبحوليةحلقتينمنمكوًنبحث،والوحىالنبوةفىالقاديانيةأباطيلدحض

م0199هـ-0141وعام،م1989هـ-9014عاموالسابعالسادسالعددين،بالقاهرة

ممصر

.لغلوزأحمدكتور/د:قد!ا-11

العدد،بالقاهرةللبناتوالعربيةالإسلاميةالدراساتكليةبحوليةبحث،عليهوالردالمادىالإلحاد

.م1985-ـه5014الثانى

إبراهيم.المنعمعبددكتور/:الصبحى-21

عرالصانىالعدد،بأسيوطوالدعوةالدينأصولكيةبحوليةبحث:منهاالإسلاموموقفالبهائية-أ

.م1994-ـه1414

،بأسيوطوالدعوةالدينأصولكيةبحوليةبحث:والملمينالإسلامعلىوخطرهاالماسونية-ب

ْم1995-ـه1541الثالثالعدد
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ر!مم

.الرازقعبدإبراهيمالسعيددكتور/:طه-13

الأولالعددبطنطا،والدعوةالدينأصولكليةبحوليةبحث،إسلامىمنظورمنوالعالمالماسونية

.م1987-ـه1407

"حآ

1 f-منصوربدعادكتور/:بدعا.

السابعالعدد،بأسيوطوالدعوةالدينأصولكليةبحوليةبحث،الإسلاممنوموقفهاالقاديانية

.م1991-ـه1411

حامدمحمد.سمير:دكتور/51-عبدالعال

العدد،بأسيوطوالدعوةالدينأصولكليةبحوليةبحث،الإسلاميةالعقيدةعلىوخطرهاالبهائية

.م1989-ـه1409الابع

عبيد.عطيةدكتور/:ربهعبد-16

العدد،بأسيوطوالدعوةالديناْصولكليةبحوليةبحث-منهاالإسلاموموقفالقاديانيةعقيدة

.م199هـ-دلا141دلاعشرىد،طا

محمد.السلامعبددكتور/:عبده-17

للبناتوالعربيةالإسلاميةالدراساتكليةبحوليةبحثونقد،عرض،البهائىالفكرفىالألوهية

.م1986-ـه6041الرابعالعدد،بالقاهرة

.المقصودعبدالسعودىدكتور/:العجمى-18

العدد،بالقاهرةالإسلاميةالدعوةكليةلحوليةبحث،منمهالإسلاموموقفالشيوعىالفكرعلىاْضواء

(P--,4091الخامس RAR.

محمد.حسينعلىدكتور/:على-19

العدد،بأسيوطوالدعوةالدينأصولكليةبحوليةبحث،والمسلمينالإسلامعلىوخطرهاالماسونية

.1987f-ـه7041الخامس

(رمم

حسن.سيددكتور/:ركمبا-02

السابعالعدد،بأسيوطوالدعوةالدينأصولكليةبحوليةبحثمنها،الإسلاموموقفالقاديانية

.م1989-ـه1409

(لاى

2 I-تمامالعزيزعبددكتور/:يوسف.

الرابعالعدد،باْسيوطوالدعوةالدينأصولكليةبحوليةبحث،الماركسىالضلالخطر

.م1986-ـه1406
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الأزهرمجلة

عام22المجلدمنابتداءالمتواضعالبحثبهذايتعلقمماونحوهاوالمقالاتالأبحاثجميع

,Aoi-- A) rv?هذهأثبمتوقد،م1999هـ-ديسمبر0142رمضانعددنهاية72المجلدحتىم

أبرزومن،البحثثنايافىالمختلفةمواضعهافىوكذا!إجمالأ"فصلكلصدرفىوالمقالاتالأبحاث

الفضيلة:أصحابوالأبحاثالمقالاتهذهأصحاب

خفاجى.المنعمعبدمحمددكتور/

.الزياتحسنأحمدالأستاذ/

جلباية.أحمدأحمد/الشيخ

السبكى.اللطيفعبد/الشيخ

دنيا.سليمانالدكتور/

الشرباصى.أحمدالدكتور/-

النزالى.محمد/الشيخ-

بيصار.الرحمنعبدمحمدالدكتور/-

الحق.جادعلىالحقجاد/الشيخ-

.المودودىالاءعلىأبوالاءستاذ/-

شلبى.عبدهالجليلعبدالدكتور/-

الراجحى.الغنىعبدالدكتور/-

الخطيب.الدينمحبالا!ستاذ/-

الطنيخى.محمد/الشيخ-

الساكت.طهالأستاذ/-

.عثمانفتحىالا!ستاذ/-

العقاد.محمودعباسالا!ستاذ/-

الطظاوى.علىالا!ستاذ/-

موسى.يوسفمحمدالدكتور/-

.العمارىعلىالأستاذ/-1

الطير.الحديدىمحمدمصطفىالثيخ/-1

.محمودالحليمعبدالدكتور/-1

النمر.المنعمعبدالدكتور/-1

هاشم.المجيدعبدالحسينىالدكتور/-1

شلبى.إبراهيمالودودعبدالدكتور/-2

البيومى.رجبمحمدالدكتور/-2

السنوسى.طهاْحمدالأستاذ/-2

المراغى.الوفاأبو/الشيخ-2

بيومى.المعطىعبدالدكتور/-2

الخطيب.أحمدعلىالدكتور/-3

إسلامية:مجلات

وهىالبحثهوامشفىمثبتة،ةيتَالاوالصحفالمجلاتمنمتفرقةأعدادإلىالبحثرجعكذلك

كالتالى:
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المجلةاسم

لإسلامانور

لإسلامامنبر

الإسلاملواء

لإسلامانار

لاعتصاما

التوحيد

لإسلامىاالمختار

الإسلامىالبعث

الإسلامىالفكر

الدوحة

لأمةا

عامة:مجلات

المجلةاسم

المقتطف

الثقافة

كتوبر

الطليعة

روزاليوسف

الخيرصباخ

ديوجين

لروتارىا

العربى

الفكرعالم

الصدورمكان

مصر.-الشريفبالأزهروالإرشادالوعظادارة

مصر.-الأوقافوزارة

.حمزةأحمدالأشاذ/-مصر

.الإمارات-الأوقافوزارة

عاشور.عيسىأحمدالأستاذ/-مصر

مصر.-المحمديةالسنةأنصارجماعة

عاشور.عيسىأحمدالأستاذ/-مصر

العلماء.ندوة-البنجاب-الهند

.لبنان

قطر.

قطر.

الصدورمكان

نمر.وفارسصروفيعقوب/د-مصر

مصر.-للكتابالعامةالمصريةالهيئة

مصر.

مصر.

روزاليوسف.مؤسسة-مصر

روزاليوسف.مؤسسة-مصر

الإنسانية.والعلومللفلسفةالدولىالمجلس

بمصر.الروتارىأندية

الكويت.

الكويت.

!!
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عامة:عحف

الصحيفةاسمام

مى.لإسلااللواءا

العالمية.المسلمون

الأوسط.الشرق

الإسلامى.العالم

.النور

والجمهورية.والأخبارالأهرام

الشعب.

الأحرار.

.الأسبوع

الصدورمكان

مصر.

لدن.

لندن.

لندن.

الأحرار.حزب-مصر

مصر.

العمل.حزب-مصر

الأحرار.حزب-مصر

مستقلة.جريدة-مصر
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+دلر!فلاا+

/لصفحةالموضوع

..........................................قرآنيةافتتاحية-

...............................................إهداء-

الأزهرشيوخشعور،الموضوعأهمية،.:العلمكعبةرهز"الا:وفيهامقدمط-

والتياراتالموضوعاختيارأسباب،الإسلاميللعالموأهميتهارهز"الابرسالةالأقدمين

البحث.خطة،البحثمخهج،خاصةالبحثمحل

7ه-99+ورسالةمؤسسة:بالأزهرالتعريف:الأولالفصل+

علمىغيث،وافتتاحوبناءحفرللأزهر،العلمىالجانبعلىإطلالة-أ:ويشمل

منافسة،وتحولحدثالأزهر،فىدرسكتابأول،كلسابنمشروع،هطول

العصورفىللأزهرالذهبىالعصرجديد،وعهدالأزهرالأزهر،ضذمزدوجة

الفرنسيون،والعشرينعشرالتاسعالقرنينفىالأزهر،والأزهرالعثمانيون،الوسطى

التاسع،القرنفىالأزهرمقررات،أزهريةوثبة،عليمحمدعصروالأزهر،

فيه.استحدثتالتىوالتخصصاتالعشرينالقرنأوائلفىالأزهرمقررات

مجمع،العلميودورهأعضاؤهللأزهر،ىلع"الاالمجلس:الشريفرهز!الاهيئات

تعريف،المجمعإدارات،العلميودوره،فيهالعضويةوشروطالإسلاميةالبحوث

المعاهد،العلميودورهاالإسلاميةوالبعوثالثقافةإدارةالأزهر،بمجلةموجز

العلمى.ودورهاالاءزهرية

الأزهرومهام،العادلالوسطهوالأزهرمنهج:الأزهريةالجهودإلىمدخل-ب

،الإسلامصوتإذاعةإنثاءالخمسيناتفىالغزالىالشيخاقتراحبها،يقومالتى

الأزهرجامعةتخصيص،الإسلاميةللأمةالتحدياتتواجهلمؤتمراتالأزهرإقامة

إلىللعلماءالأزهرإرسال،المنحرفةالتياراتعلىللردالعلميةرسائلهامنجانئا

الشيخ،المنحرفةالتياراتمنللوافدينالأزهروتحذيرتعليم،الإسلاميالعالمبلدان

المتعالعبدالشيخ،للعلمانيةوصذهالغزالىالشيخ،العربيةوالقوميةزهرةأبو
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مجلس،الماسونيةعنالأشارتكشفالأزهرمجلة،للماركسيةوتصديهالصعيدى

الأزهرعلماء،الماسونيةالمصريةالا"نديةبعفررهويةعنيكشفالأزهرجامعة

الحليمعبدالشيخكلام،الوجوديةمنويحذرونويكشفونويكتبونيحاضرون

الخطيبالدينومحبالسبكىاللطيفعبدالشخ،الوجوديةعنمحمود

بشأنالبحوثمجمعبيان،البهائيةيفضحونوغيرهمالوكيلوعبدالرحمن

الأزهرجامعةمواجهة،القاديانيةعلىالشرباصىاْحمدالشيخحكم،البهائية

المغرضة.القاديانية،القرآنلترجمات

والماركسية+الأزهر:ايانىالفصل+

أهم،الاشتراكية،الشيوعية،الماركسية،الماركسيةلبعفزعماءموجزةترجمة

المادية،المادةأزليةالفكر،علىالمادةاْسبقية:كتبهاخلالمنالماركسيةقضايا

موقفها،عامةالدينمنموقفها،الألوهيةمنموقفها،التاريخيةالمادية،الجدلية

علىالردفىالأزهرمشيخةأخرجتهاالتىوالبياناتالمؤلفاتالإسلا!،من

فىالأزهرمجلةمقالات،البحوثمجمعأخرجهاالتىالمؤلفات،الماركسية

البحوث،الماركسيةمواجهةفىالتدرشىهيئةأعضاءمؤلفات،الماركسيةمواجهة

الماركسية،علىللرذالجامعةفىالمتخصصةوالحولياتالدورياتقدمتهاالتى

الماركسية،علىالأزهرعلماءلرذمدخل:الأزهريةالمواجهاتتناولتهماعرض

بطلانبيانالفكر،علىالمادةبأسبقيةالماركسيةقولمنالنقدىرهز!الاموقف

،"للمادةإلاوجود"لابأنهالقولبخطأيقضىالتجريبىالعلم،المادةبأزليةالقول

إبطال،الجدليةالماديةمنالنقديالأزهرموقف،قبلمنذلكبيقالكر؟3والقرآن

الكمتحولقانونإبطال،تعالىالثهإلىويوصئلمهَذضيشهدالنقيفوأنهمبدأ

موقف،الجدليةماديتهاعنالماركسيةتراجع،"النفي"نفىقانونإبطال،كيفإلى

الناسواقعفىالنقيضمبدأتطبيقهاإبطال،التاريخيةالماديةمنالنقدىالأزهر

للتاريخالماركيةتفسيرإبطال.،أنفسهممعتناقضهموبيانوالاقتصادىالاجتماعى

فىالديننأثير،العربأمةفىالدينتأثير،وحدهالاقتصادىالجانبأساسعلى

الماركسيةتعميمخطاْ،القديمةوالصينوفارسواَشورالمصريينقدماءحضارات

الطريق،التاريخيةاديةبالمالقولعنالماركسيةتراجع،التاريخمراحلجميععلى

220-71
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إنكارهافىالماركسيةعلىالرد،الإسلامرسمهكماالتاريختفسيرفىالصحيح

جحودفىتعلالتهمإبطال،للألوهيةإنكارهمفىالماركسسننتناقض،!!للألوهية

أعلامأحدمنونسيانسهو،والقرآنوالعلمالعقلخلالمنالألوهيةمقام

.!!تعالىاللّهبوجودالماركسيينإقرارالأزهر،

دحض،الا!ديان؟!الماركسيةعادتلماذا:الأديانمنالماركسيةموقفعلىالرد

هووهذاالمخدرهىالماركسيةمخدزا،ليسالدين،الدينلنشأةالماركسيةتفسير

للرأىالماركسيةخداع،للدينالماركسيةمحاربةووسائلأساليبكشف،الدليل

علماء،الخداعلأسلوببانتهاجهاالشيوعيةإترار،الدينمنموقفهابشأنالعام

المباشرردهاوعدمالأزهرمجلة،حالخاالشيوعىالمخططشركفىوقعوااْزهريون

بينجوهرىفرقمنهناكلي!،عينفرضالرذكانفترةفىالماركسيةعلى

الأزهررذ،الستيناتفىالفدائىالبحوثمجمعموقف،والشيوعيةالاشتراكية

يخالفالإسلامغزواتعلىالماركسيةادعاء:الإسلاممنالماركسيةموقفعلى

كشف،عل!هجةاالرسولوسيرةالإسلامنصوصمنالمشهورالصريحالواضح

المعاداةلهذهمختلفةواقعيةصورًاتنقلالأزهرومجلة،ل!سلامالماركسيةمعاداة

رفضى،منهموخبثمنهنيةبحسنالشيوعيةيصافحجليلعالم،عدةاْقطارفى

ولاواقتصادتاوأخلاقئاعقائدئانقيضانوالماركسيةالإسلام،للماركسيةالإسلام

جهودها،ببعضتذهبالأزهرمجلةعلىعارضةملاحظةبينهما،التوفيقيمكن

،الإسلامديارفىالماركسيةالدعايةعنالأزهركشف،الشيوعيةعنالأزهرفتاوى

الشيوعيةانهيارونهايتها،الماركسبةاحتضار،والصهيونيةالماركسيةبينالصلة

.السقوطبعدما،إ!؟الخلفإلىتقدمهوهلوتساقطها،

والماسونية+الشريفالأزهر:ايالثالفصل+

ثاهنالماسونيةلواءحامل:الأصيلةكغبهاخلالمنبالماسوفيةالتعريف

الماسونيةأقسام،الماسونيةسرئة،الماسونيةلأة،الماسونيةتعريف،مكاريوس

منالماسونيةموقف،الإلهمنالماسونيةموقف،الماسونيةشعاراتودرجاتها،

والليونز.الروتارىأندية،الماسونيةالأخلاق،الدين

ViA- YYI

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


القرمنالثانىالنصف)فىالمنحرفةالفكريةالتياراتعلىالردفىالأزهرجهود

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!بم!!

قدمتهاوالتىإجمالأ،الأزهرلجهودذكر:الماسونيةمنالنقدىالأزهرموقف

الأزهر،مجلةومجلتهالبحوثومجمعالأزهر،مشيخةوهىالأزهريةالهيئات

المتخصصة.ودورياتهاالجامعيةورسائلهاأساتذتهاخلالمنالأزهروجامعة

بناءإعادة،والبعيدةالقريبةالماسونيةأهدافكشف،مسمىغيرعلىاسمالماسونية

الماسونيةبينالصلة،ذلكتؤكدووثيقةللماسونيةأساسىهدفسليمانهيكل

رمزيةالماسونيةطبقات،والوثائقبالأدلةمؤيدًا""الصهيونيةالعالميةواليهودية

الخبثباطنهاأنوبيانالماسونيةشعارات،واحدةبكلوالتعريفوكونيةوملوكية

شعاراتتخدعهجليلعالم،بذلكنفسهاعلىالماسونيةوشهادات،والعذاب

عبارة،بالوثالْقمؤيدًاالألوهيةمقاممنللماسونيةالحقيقىالموقفبيان،الماسونية

موثقنصموضوعًا،أوشكلأتنطلىلاماسونيةخدعة"الأعظمالكون"مهندس

.!!الشبطانهوالماسونيةإلهإنيبين

من،للدينالماسونيةمعاداةأسباب،الدينمنللماسونيةالحقيقىالموقفكشف

وتفنيدها،الاديانلتوحيددعوتها،للدينالماسونيةمحاربةأساليبستار،وراء

الماسونية.عالميةمزاعمتزييف،للإسلامالماسونيةعداءمنالمسلمينتحذير

للأخلاقالماسونيةعداء:والأخلاقالقيممنالحقيقىالماسونيةموقفكشف

،الأخلاقلإفسادوالتلفازوالسينماالمسرحتستخدمالماسونية،للدينكعدائها

إقرار،والتدينوالفضيلةالأخلاقهدمفىأهدافهالتنفيذالفنانينتستخدمالماسونية

بالدين.مرتبطةغيرأخلاقإلىبدعوتهاالماسونية

الأدلة،والماسونيةالروتارىبينالعلاقةنوع:والماسونيةالروتارىاْنديةبينالعلاقة

العلاقة،هذهبوجودالأزهرعلماءفتاوى،والماسونيةالروتارىبينالعلاقةعلى

فتاوى،مختلفةبأساليبلكنالتامةالمعاداة:الدينمنالروتارىأنديةموقف

أماموأنديضهاالماسونيةظلمات،وأخواتهاالروتارىلأنديةالانضمامبشأنالأزهر

والحرية،والكتمانالسريةومبدأ،قالخ"الاووالدينالعقيدةفىالإسلامأنوار

الهيئاتبعفررعلىعاتبتعقيب،الاجتماعيوالثاطوالإخاء،والمساواة

للماسونية.مواجهاتهاعدمفىالأزهرية

http://www.al-maktabeh.com



العشرين(القرنمنالثانىالنصف)فيالمنحرفةالفكريةالتياراتعليالردفىالأزهرجهود

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!543!!

والوجودية+الشريفالأزهر:الرابعالفصل+

وبيانبالوجوديةعامتعريف،الأصيلةكتبهاخلالمنوأقوالهابالوجوديةالتعريف

أسبقيةسارتر،ترجمةهيدجر،ترجمة،وملحدةمؤمنةإلىلنفسهاتقسيمها

الأخلاق،الإلهمنالسارتريةالوجوديةموقف،الوجوديةعندالماهيةعلىالوجود

.الوجودىالقلق،الوجودية

مشيخة:ومؤلفاتجهودمنالأزهرأخرجهما:الوجوديةعلىالأزهرردود

وخرتجيها،الأزهرجامعةوشيوخأساتذةالأزهر،مجلة،البحوثمجمعالا"زهر،

وصلتهاالوجوديةجذوريكشفرهز"الا،الجامعيةالدوريات،الجامعيةالرسائل

موقفعلىالرد،الماهيةعلىالوجودأسبقيةمبدأإبطالسارتر،بوجودية

تراجع،الحاضرالوقتحتىسارترإلىكيركجوردمنللإلهإنكارهافىالوجودية

ذلكتبعوماالوجوديةوالأخلافالقيممنالأزهرموق!،الإلهإنكارعنسارتر

الأزهرموقف،بمصرالوجوديةللأخلاقالدعاةأحدعلىالرد،فوضويةحريةمن

الفكرمنالإسلامموقفو"سارتر"،"هيدجر"،لدىالوجودىالقلقمن

المصيروفى،الأخلاقيالجانبوفى،الإنسانحقيقةفهمجانبفىالوجودى

الوجودية.علىالردفىجهودمنالأزهرقدمهماعلىتعقيب،والهدف

والبهائة+والبابيةالشريفالأزهر:الخامسالفصل+

البهائية،،البابية،الأصيلةوكتبهاوئائقهاخلالمنوالبهائيةبالبابيةالتعريف

البابيةعقائد،البهائيةمؤسسخلفاء،البهائيةمؤسس،البابيةبمؤسستعريف

البابيةنسخزعم،للنبوةالبهاءثمالبابادعاء،للمهديةالبابادعاء،والبهائية

لليوموالبهائيةالبابيةإنكار،للألوهيةالبهاءثمالبابادعاء،للإسلاموالبهاثية

.رخَالا

قدمهاالتىوالمؤلفاتبالجهودبيان:والبهائيةالبابيةمنالنقدىالأزهرموقف

الأزهر،جامعةوشيوخأساتذة،البحوثمجمعالأزهر،مشيخةإجمالأ:الأزهر

.الدوريات،العلميةالرسائل

اللثامإماطة،والبهائيةالبابيةفيهانشأتالتىالفاسدةوالظروفلليئةالأزهربيان

إبطال،للمهديةالبابادعاءبطلانبيان،الفاسدتينوالبهاءالبابشخصيتىعن

375-299
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البهاءثمالبابادعاءسخفبيان،للنبوةالبهاءثمالبابمنكلادعاءالأزهر

بينالعلاقة،ةرخَالالأموروالبهائيةالبابيةلإنكارالأزهروابطالدحض،للألوهية

فتاوى،ل!سلامالصارخةوالبهائيةالبابيةمعاداةعناللثامإماطة،والباطنيةالبهائية

البابيةعن..الأزهرووكيلالأزهروشيخالبحوثومجمعالأزهرعلماء

أذناب،الإسلامأراضىعنبإبعادهمويطالبالبهائيينيطاردالأزهر،والبهائية

البهائية.علىالردفىالأزهرجهودعلىتعقيب،البهاثيةوذيول

والقاديانية+الأزهر:السادسالفصل+

أحمدغلامالقاديانيةمؤسسترجمة،الأصيلةكتبهاخلالمنبالقاديانيةالتعريف

أنهادعاؤهمعهود،ومهدىموعودومسيحمجددأنهأحمدغلامادعاء،القادياني

.للجهادإلغاؤه،للنبوةادعاؤه،النبوةختمعدمادعاؤه،متغنبى

بهيئاتهالأزهرلردودالإجمالىالتصنيف:القاديانيةمنالنقدىالأزهرموقف

التدريسهيئةأعضاءالأزهر،مجلة،البحوثمجمعالأزهر،مشيخة:المختلفة

.الدوريات،الجامعيةالرسائلوشيوخها،الأزهربجامعة

إلاتخرجلافاسدةأنهامنهايظهرالتىالقاديانىوسيرةالقاديانيةلبيئةالأزهربيان

والجماعةالقاديانيةالجماعةبينفرقلااْحمد،لغلامالاستعمارتربيةالفاسد،

أنهأحمدغلامادعاءمجدد،إبطالأنهأحمدغلامزعمبطلانوبيان،اللاهورية

قاديانيةمجلةعلىالرد،القاديانيبلدبالهندالأزهربعثةمنبيانالموعود،المسيح

كذب،النبوةختمعدمأحمدغلامادعاءإبطال،!!ثانيةمرةالادعاءجددت

الرد،الإسلاممنالقاديانيةموقف،للنبوةادعائه!ابطالأحمد،غلامنبوءات

القاديانيةهزيمة،القاديانيةب!ثأنالأزهرفتاوى"الجهاد"،منالقاديانيةموقفعلى

تحذير.بصيحةنذيرعموتوأخيرأوتراجعها،

..............................والتوصياتالنتائجوأهمالخاتمة

........................................والمراجعالمصادر

......................................الموضوعاتفهرس
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